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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sam manträde  
den 25 januari 2012 
 
§ 1  Aktuell information 

- Kvalitets- och kostnadsjämförelse Grundskolan 2011, 
      rapport från nätverket 3KV 
- Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011 
- Redovisning av betyg höstterminen 2011 
- Säljö Barnkoloni 
- Uppföljning attitydundersökning förskolan 
- Returnering av arbetsmiljöuppgifter förskolechefer/rektorer 

   
§ 2 Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö 
 
§ 3 Motion om frukost i skolan 
 
§ 4 Motion om skola utan hemläxor 
 
§ 5 Utveckling av Jändelskolan och Jändel kunskapscentrum 
 
§ 6 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 
 
§ 7 Meddelanden 
   

     § 8 Kurser och konferenser 
   
§ 9 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 25 januari 2012 kl 08.30 – 12.15 
   
Beslutande   1:e v ordf Nicklas Platow (M)   
   2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Jeanette Pettersson (S) 
 Roland Andréasson (S) 
 Helene Gustafsson (S) 
 Emma Stjernlöf (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Ola Svensson (SD)   
 Peter Christensen (FP)     
 Pernilla Persson (C) t o m del av föredragning kl. 09.40  

 Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
     
Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S) 
  Emina Cejvan (M)                
  Gabriel Böck (M) 
  Eva Franksson Colliander (C)   t o m del av föredraging  kl. 10.00 

     
 Ersättare 
 Richard Lundqvist (S) 
 Shirin Sahebjamee (S) 
 Eva Henningsson (S)   
 Christopher Larsson (SD)   
 Eva Franksson Colliander (C) fr o m del av föredraging kl. 10.00 

 Anders Lundberg (MP)  
    
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Mats Dahl, verksamhetschef  
 Peter Arkeklint, controller 
 Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare   
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
 
Inbjuden Åke Karlsson, kommunledningsförvaltningen 
 
Övriga Marie Petersson, Vision 
 Mats Viebke, Vision 
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Utses att justera  Peter Christensen (FP) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen 
  den 30 januari 2012/onsdagen den 1 februari 2012  
  
 
Justerade paragrafer §§ 1-9        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 25 januari 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla den  
1 februari 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Akten    BUN.2012.26.106  
    
     
 
  
 § 1 

Aktuell information 
 

1. Kvalitets- och kostnadsjämförelse Grundskolan 20 11, 
 rapport från nätverket 3KV 
  

 Åke Karlsson, budgetchef på kommunledningsförvaltningen, presenterar 
 rapporten som gjorts av nätverket 3KV gällande kvalitets- och kostnads- 
 jämförelse för grundskolan 2011. 
 
 Kommunstyrelsen fastställde den 8 juni 2010 (§144) en beskriven ny 
 arbetsmodell för framtida kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan våra  
 fem 3KHV-kommuner, som ett komplement till facknämndernas/ 
 förvaltningarnas eget jämförelsearbete. Halmstad kommun hoppade  
 i ett sent skede av detta samarbetsprojekt, men kommunen kommer ändå  
 att finnas med som referensvärde i de redovisade statistiksamman- 
 ställningarna. Deltagande kommuner är: Kalmar, Kristianstad, Karlskrona 
 och Växjö. 
 
 Kommunerna arbetar tillsammans för att ta fram olika kvalitetsmått. 
 Varje kommun jämför sedan sin kommun gentemot de övriga 
 kommunerna som deltar. 
 
 Beskrivningarna i rapporten har stämts av med representanter för 
 barn- och ungdomsförvaltningen. Rapporten visar på tämligen stora 
 skillnader mellan kommunerna när det gäller såväl uppbyggnad och  
 organisation som (främst) uppnådda resultat.  
 
 Rapporten grundar sig på siffror från 2009 och 2010. 
 Meningen är att man tar fram en ny rapport vart annat år. 
 
 Informationen tas till protokollet. 
_______________ 
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§ 1 forts 
Aktuell information  

 
2.  Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011  
      
    Enheterna lämnar in prognoser för måluppfyllelse, godkänt i samtliga 
 ämnen, för åk 3, åk 5, åk 8 och åk 9. 
 Verksamhetschef Mats Dahl redovisar resultatet av prognosen. 
 Det är första året, andra redovisningen, som denna prognos görs.  
 
  Informationen tas till protokollet. 
_____________  
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§ 1 forts 
Aktuell information 

 
2. Redovisning av betyg höstterminen 2011 
  
 Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad redovisar betygen för höstterminen 
       2011.  
 Årets åk 9 är den sista årskursen som får betyg enligt den gamla betygs- 
 skalan.  
 Gunilla visar betygsresultaten med olika mätvärden samt berättar om  
 vilka olika analysverktyg som används för att analysera resultaten. 
 Höstterminen 2011 hade 20 % av åk 9-eleverna i kommunala skolor inte 
 godkänt i alla ämnen och siffran för fristående skola är 7 %. Kommunen  
 som helhet landar på 16 %. 
 
 Informationen tas till protokollet. 
_____________ 
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Akten BUN.2009.117.629 
    

  
 

 

§ 1 forts 
Aktuell information 

 
3. Säljö Barnkoloni 
  
 Cajam har inkommit med en verksamhetsberättelse för barnkoloni-
 verksamheten på Säljö sommaren 2011. 
 Avtalet med Cajam går ut den 30 september 2012. Idrotts- och fritids- 
 nämnden är intresserad av att ta över ansvaret för koloniverksamheten. 
 Lokalerna ägs av Majblommans lokalkommitté i Karlskrona.  
 Karlskrona kommun betalar inte någon hyra för lokalerna, men betalar  
 del av underhållet av fastigheterna. Avtalet mellan Majblomman och 
 Karlskrona kommun, barn- och ungdomsförvaltningen går ut den 31  
 december 2012 (option 10 år). Förslag finns att avtalet istället skrivs 
 mellan Majblomman och Karlskrona kommuns tekniska förvaltningen. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden är överens om att koloniverksamheten 
 är en bra verksamhet. Det är viktigt att verksamheten fortsätter. 
 
 Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att idrotts- och fritids- 
 nämnden får ta över verksamheten Säljö Barnkoloni och att ett nytt  
   anbud kommer till stånd. 
 
 Informationen tas till protokollet. 
_____________ 
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Akten BUN.2011.273.619 
    

  
 

 

§ 1 forts 
Aktuell information 

 
4. Uppföljning attitydundersökning förskolan 
 
 Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson redogör för de två punkter 
 som nämnden förra året gav förvaltningen i uppdrag att följa upp vad  
 gäller attitydundersökningen i förskolan. Attitydundersökningen genom- 
 fördes våren 2011. 
 

1. Innan augusti månads utgång ska förskolecheferna till 
 verksamhetschefen redovisa att varje förskola har en 
 likabehandlingsplan samt hur föräldrarna skall informeras om 
 densamma. 
 

Samtliga enheter har likabehandlingsplaner.  
 
Föräldrarna får information om denna plan på några av följande sätt: 
Vid inskolningssamtal, vid höstens första föräldramöte, på föräldrarådet, 
via förskolans hemsida, på informationsblad till föräldrarna, via skol-
portalen, planen hänger på anslagstavlan och dialog förs med 
föräldrarna vid utvecklingssamtalen. 
Några förskolor erbjuder föräldrarna att delta vid framtagandet av 
planen och den delas ut till de föräldrar önskar det. 

 
2. Förskolecheferna skall till verksamhetschefen senast oktober månads 
 utgång 2011, redovisa hur de planerar att organisera de samråd med 
 föräldrarna som skollagen föreskriver för förskolan  
 

 Arbetet med att hitta former för detta pågår.  
 

 Det ser olika ut på olika områden, bland annat önskar föräldrar  
 att det finns möjlighet för ”it-kommunikation” via SMS och e-post. 
  På en del förskolor finns föräldraråd/samverkansråd/föräldrarforum, 
 föräldrarmöten (utveckling av innehållet pågår), vid inskolning, 
 placeringssamtal/uppföljningssamtal, vid utvecklingssamtal, olika  
 föräldraaktiviteter till exempel grillkvällar, lucia, julpyssel och fixardagar 
 är andra tillfällen för samråd. Brevlådor för att lämna synpunkter och 
 önskemål finns på flera förskolor, information och dokumentation 
 lämnas kontinuerligt. Men viktigast av allt är den dagliga kontakten. 

 
  Informationen tas till protokollet. 
 _____________ 



   
  
  25 januari 2012  9 

 

 

 

  

 

 

 

§ 1 forts 
Aktuell information 

 
6. Returnering av arbetsmiljöuppgifter förskolechef er/rektorer 

 
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att förskolechefer och rektorer 
diskuterar att returnera arbetsmiljöuppgifter då de känner att de inte 
kan ansvara för arbetsmiljön. Med internbudgeten som beslutades den  
20 december 2011 känner många att arbetsmiljön inte går att säkerställas. 
 
Cheferna lämnar då vidare arbetsmiljöuppgifter till sin verksamhetschef som i 
sin tur lämnar vidare till förvaltningschefen. Förvaltningschefen returnerar 
vidare till barn- och ungdomsnämnden. 
 
Var och en får returnera sina arbetsmiljöuppgifter utifrån ett individuellt  
ställningstagande. I dagsläget har en förskolechef lämnat över uppgifterna.  
Förskolecheferna/rektorerna driver verksamheten som vanligt även om de 
överlämnat vissa uppgifter. 
 
Barn- och ungdomsnämnden ser allvarligt på det som händer. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram mer information. 
 
Ordförande kommer att sätta sig in i situationen och återkommer snarast 
med vidare information om och hur nämnden kan eller ska agera. 
 
Informationen tas till protokollet. 
_____________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2011.293.609 
Berörd rektor 
M Persson  
P Arkeklint 
Akten 
 § 2 

Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö 
 
Medborgarförslaget lyfter frågan om att ett skärgårdsbidrag ska betalas ut till 
Aspö skola för att kompensera för dess litenhet och brist på fulltaligt 
elevunderlag; och att kommunstyrelsen beviljar ett sådant stöd i syfte att 
värna, stödja och bevara en levande skärgård.  
Medborgarförslaget motiveras med att Aspö skola har ett unikt läge utan bro, 
och att den därmed inte kan liknas vid någon annan av kommunens 
grundskolor.  
Det är förslagsställarens uppfattning att skärgårdsbidraget inte ska belasta 
barn- och ungdomsnämndens budget; att det permanentas under 
kommunstyrelsens ansvar.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen finner medborgarförslaget välmotiverat och 
genomtänkt i sitt resonemang om Aspö skolas unika situation, där även 
förskola och fritidshem måste inbegripas; också var gränsen går för nämndens 
ansvar i förhållande till önskan om en levande skärgård. Det är förvaltningens 
uppfattning att medborgarförslaget ska tillstyrkas.  
 
Ett beslut om skärgårdsbidrag för Aspö förskola och skola/fritidshem innebär i 
ekonomiska termer att Aspö förskola och skola/fritidshem först tilldelas budget 
av BUN i form av platsbidrag/elevpeng i förhållande till aktuellt antal 
barn/elever på årsbasis. Volymen och därmed platsbidrag/elevpeng räcker 
dock inte för att verksamheten ska klara sitt uppdrag. Den ytterligare kostnad 
det innebär att driva verksamheten (=pedagogtjänst för elevgruppering och 
ämneskompetens) utgår således i form av ett skärgårdsstöd; summan regleras 
på årsbasis utifrån den volymkostnad som framgår av beslutad internbudget 
för barn- och ungdomsnämnden. En mycket preliminär siffra att förhålla sig till 
är att kommunstyrelsen avsätter 600 tkr/år för skärgårdsstöd till Aspös 
skolverksamhet. (Färre barn/elever = högre kostnad och tvärtom.)  
 
Tjänstemannaförslag 
Förvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att    tillstyrka medborgarförslaget om skärgårdsbidrag till Aspö skola. 
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forts § 2 
 
Yrkanden 
Emma Stjernlöf (M) yrkar på återremiss då det är angeläget att pengar  
som tillförs förvaltningen används där de utifrån ett pedagogiskt perspektiv 
behövs bäst. 
Patrik Hansson (S) yrkar på bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Emma  
Stjernlöfs återremiss och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller 
Emmas återremiss. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Den som bifaller Emma Stjernlöfs återremiss röstar ja och den som bifaller 
tjänstemannaförslaget röstar nej. 
Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), 
Ola Svensson (SD), Peter Christensen (FP), Thomas Brindefalk (KD), 
Emina Cejvan (M), Gabriel Böck (M) och Eva Franksson Colliander (C). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),  
Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) 
och Eva-Britt Dahlström (S). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster  
att återremittera ärendet.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  återremittera ärendet. 
_____________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2011.397.622 
M Dahl 
Akten  

 

 

§ 3 
Motion om frukost i skolan 
 
Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av KF fått i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa frukost på en eller flera skolor.  
Den enskildes hälso- och motionsvanor har stor betydelse både för livskvalitet 
och arbetsresultat. För elever i grundskolan är matvanor och kostintag väldigt 
viktiga för den enskildes välbefinnande. Skolan har under många år erbjudit 
gratis skollunch, som skall motsvara en tredjedel av det dagliga 
näringsbehovet. Detta är ett obligatoriskt åtagande för skolan, som är reglerat i 
Skollagen. 
 
Utredning 
Under senare år har kraven på att forskningsbasera skolans verksamhet ökat. 
I den nya skollagen betonas också samspelet mellan vetenskap och 
erfarenhet för utveckling av verksamheten. Samspelet mellan forskning och 
det som pågår i skolornas vardag, är dock långt ifrån självklart, linjärt eller 
enkelt. Detta gäller även frågan om studieresultat i relation till t.ex. den 
enskildes frukost- och kostvanor.  
 
Forskning om elevernas studieresultat i relation till kostpåverkan visar på en 
försumbar korrelation, enligt den senaste forskningsrapporten ”Synligt lärande” 
av John Hattie, som publicerats av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 
2011. 
 
Skolorna i Karlskrona har dock under flera år arbetat med lösningar för att 
stötta eleverna och deras frukostvanor.  
 
För resultaten i denna utredning har verksamheterna fått besvara följande 
frågor: 
1. Finns någon möjlighet till skolfrukost för eleverna i Din verksamhet? 
2. Hur ser behovet av införande av skolfrukost ut på Din skola? 
 
Svaren från verksamheterna ger en entydig bild på båda frågeställningarna. 
 
1. Eleverna erbjuds olika möjligheter till en enkel frukost eller förstärkning av 
 sin frukost. 
 Det sker genom att eleverna i de lägre åren, som har tid på fritidshemmet, 
 erbjuds frukost där eller att man kan erbjuda frukost i de fall skolan har en 
 elevcafeteria, eller att man kan köpa frukost i skolans matsal på morgonen.  
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forts § 3 
 
 Ingen skola erbjuder helt kostnadsfri frukost. Man tar ut en avgift 
 motsvarande självkostnadspris eller en starkt subventionerad avgift. 
 Avgiften är vanligen mellan 5 – 10 kronor per tillfälle. 
 
2. På frågan om behovet av införande av en kostnadsfri skolfrukost, är svaret 
 också entydigt. 
 Det skulle från skolornas sida finnas möjligheter att införa detta, om det 
 så beslutas, men det finns då två viktiga förutsättningar: 
 
• Serviceförvaltningens personal måste stå för de personella insatserna. 
• Intäkterna till verksamheten måste då ökas motsvarande den 
 kostnadsökning som det innebär att erbjuda eleverna skolfrukost. 
 
Tjänstemannaförslag 
Eftersom verksamheterna redan idag kan erbjuda möjligheter för enskilda 
elever att kunna inta frukost i skolan, genom fritidshemmet eller genom lokala 
lösningar i stor utsträckning, och med anledning av den ansträngda 
ekonomiska situationen som gäller för Barn- och Ungdomsförvaltningen, 
föreslås Kommunfullmäktige:  
 
att  anse motionen om att vidare utreda frågan om skolfrukost vara besvarad.  
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (S) yrkar på återremiss då svaret inte arbetats fram 
tillsammans med serviceförvaltningen. 
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar på återremiss då svaret inte fokusera på de 
äldre barnen. 
Emma Stjernlöf (M) yrkar på bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Den som bifaller Emma Stjernlöfs bifall röstar ja och den som bifaller Patrik 
Hanssons och Åsa Gyberg Karlssons återremiss röstar nej. 
Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), 
Peter Christensen (FP), Thomas Brindefalk (KD), Emina Cejvan (M), Gabriel 
Böck (M) och Eva Franksson Colliander (C). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),  
Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S) Ola Svensson (SD) ,  
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Eva-Britt Dahlström (S). 
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forts § 3 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster  
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att  
barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anse motionen om att vidare utreda frågan om skolfrukost vara besvarad.  
____________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2011.398.610 
M Dahl 
Akten  

 

 

§ 4 
Motion om skola utan hemläxor 
 
Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har av KF fått i uppdrag att utreda möjligheten 
att införa en skola utan hemläxor. 
Skolan har av tradition haft hemläxor som en del av de arbetsmetoder som har 
sitt syfte att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter. 
Hemläxornas betydelse för elevernas utveckling har under årens lopp 
diskuterats och förslag om försök med läxfri undervisning har nu och då 
förekommit i debatten. 
 
Motionen om skola utan hemläxor, ställer frågan, varför får eleverna 
hemläxor? 
 
Skollagen anger, i 10 kap. 2 §, om utbildningens syfte, följande uppdrag: 
 
• Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla 
 elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 
• Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
 förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt 
 utbildning. 
• Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge  
 en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
 
Lärarna i Karlskronas skolor anger, som svar vid frågan om vad som gäller vid 
läxuppgifter, att läxor ges i en balanserad omfattning och att frågan om varför 
läxor ges, diskuteras, och att man försöker hålla sig till gemensamma principer 
på skolan, för hur läxor ges och vilka syften dessa har. 
 
Skolorna anger följande förhållningssätt: 
• Pedagogerna är noggranna i sitt sätt att ge läxor.  
• De tänker på vilka syften de har och på att läxorna inte får bli för 
 tidskrävande. 
• Läxorna ges med god framförhållning. 
• Läxor skall repetera och befästa tidigare inlärning. 
• Läxor ska inte vara en ”förlängd skoldag”, med att göra det man inte 

 ”hunnit med.” 
• Läxor ges med följande syften;  

 att tränas i att ta eget ansvar,  
 att få fler inlärningstillfällen/träningstillfällen, 
 att föräldrar får större insyn i vad vi gör. 
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forts § 4 
 
 att föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga i sitt barns utveckling. 
 att förbereda för framtida studier. 

• Läxor ges oftast i läsning, matematik, rättstavning och engelska. 
• Många skolor anger att man också erbjuder läxhjälp under skoltid. 
 
Tjänstemannaförslag 
Med anledning av Skollagens reglering av huvudmannens ansvar för 
utbildningen och regleringen av rektors ansvar för det pedagogiska arbetet vid 
skolenheten, föreslås Kommunfullmäktige därför besluta: 

 
att   motionen om en läxfri skola i Karlskrona kommun avslås. 
 
Yrkanden 
Helen Gustafsson (S) yrkar återremiss för vidare utredning. 
Thomas Brindefalk Knutsson (KD ) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs.  
Nämnden godkänner följande propositionsordning: 
Den som bifaller Thomas Brindefalk Knutssons och Ola Svenssons bifall röstar 
ja och den som bifaller Helen Gustafssons återremiss röstar nej. 
Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), 
Ola Svensson (SD), Peter Christensen (FP), Thomas Brindefalk (KD), Emina 
Cejvan (M), Gabriel Böck (M) och Eva Franksson Colliander (C). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),  
Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S) Åsa Gyberg Karlsson (V) och 
Eva-Britt Dahlström (S). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster  
att ärendet ska avgöras idag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att  
barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget. 
 
 
 
 
 
 



   
  
  25 januari 2012  17 

 
 
 
forts § 4 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
att   motionen om en läxfri skola i Karlskrona kommun avslås. 
_______________ 
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Tekniska nämnden BUN.2011.506.291 
M Persson 
M Dahl 
Berörda rektorer 
Akten  

§ 5 
Utveckling av Jändelskolan och Jändel kunskapscetru m 
 
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 12/13 13/14 14/15 15/16 

3 46 60 54 40 34 
4 39 47 60 54 40 
5 49 39 47 60 54 

Summa 134 146 161 154 128 
 

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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forts § 5 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta 
 
att  hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att 
 projektera utbyggnad av nuvarande byggnad för Jändel 3-5 inför läsåret 
 2012/2013 
 
att   hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att 
 genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i anslutning 
 till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1, 2:35). 
 
Yrkanden 
Peter Chistensen (FP) yrkar på ett tillägg i att-sats 2: 
att under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om avveckling av  
Jämjö Kyrkskola hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska 
förvaltningen att  genomföra en förstudie för etablering av ett kunskaps-
centrum i anslutning till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1, 2:35). 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Peter Christensens tilläggsyrkande och 
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tillägget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att 
 projektera utbyggnad av nuvarande byggnad för Jändel 3-5 inför läsåret 
 2012/2013 
 
att   under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om avveckling av  
 Jämjö Kyrkskola hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska 
 förvaltningen att genomföra en förstudie för etablering av ett kunskaps- 
 centrum i anslutning till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1, 
 2:35). 
___________ 
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§ 6 
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutander ätt 
 
Dnr Ärendemening 

 
Skolområde/avdelning  
och delegat 

BUN. 
2011.379S.606 
 

AU-beslut 120112 § 2 BUN:s arbetsutskott 

 Protokoll från  
centrala samv.gr 
 

Barn- och ungdomskontoret 

 Protokoll från 
MBL § 11 
 

Barn- och ungdomskontoret 

 Protokoll från 
MBL § 11 
 

Barn- och ungdomskontoret 

BUN. 
2006.102.214 

Yttrande i plan- 
ärende, Wattrang 21, 
Länsstyrelsen 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN.  
2007.542.0 

Dispens från  
gällande regler 
och tillämpnings- 
föreskrifter 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 

BUN. 
2011.431S.606 

Dispens från 
gällande regler och 
tillämpnings-föreskrifter 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 

BUN. 
2011.537S.606 

Dispens från gällande 
regler och tillämpnings-
föreskrifter 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations-
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
____________
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§ 7 
Meddelanden 
 

Kommunstyrelsen  BUN.2012.27.041 
 § 4  
 Principer för internprissättning och 
 finansieringsprinciper vid försäljning av  
 måltider och livsmedel 2012 
 
Kommunstyrelsen  BUN.2012.28.024 
 § 8 
 Erbjudande om löneväxling 
 
Kommunstyrelsen  BUN.2009.89.820 
 § 11 
 Ansökan om projekteringstillstånd för  
 ombyggnad av Holmsjö skola  
 
Kommunstyrelsen  BUN.2011.536.291 
 § 12 
 Ansökan om projekteringstillstånd för  
 utbyggnad av Nättrabyskolan 
 
Kommunstyrelsen  BUN.2012.26.106 
 § 14 
 Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelser 
 inom grundskolan 2011  
 
Kommunfullmäktige  BUN.2010.517.042 
 § 228 
 Uppföljning per den 31 oktober för hela  
 Karlskrona kommuns samlade verksamhet 
 
Kommunfullmäktige  BUN.2011.51.003 
 § 229 
 Revidering av barn- och ungdomsnämndens 
 reglemente 
 
Kommunfullmäktige  BUN.2010.517.042 
 § 233 
 Förslag på ändring av verksamhetsmålet 
 ”antalet jobb ska öka” 
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forts § 7 
 
Kommunfullmäktige  BUN.2011.540.370 
 § 234  
 Energi – och Klimatprogram Karlskrona 
  kommun 2011-2020 
 
Kommunfullmäktige  BUN.2011.209.610 
 § 245  
 Svar på motion om drogtester i skolan 
 
Kommunfullmäktige  BUN.2011.277.610 
 § 272  
 Svar på motion om införande av föräldra. 
 information om skolk via sms i Karlskrona 
 kommuns skolor 
 
Tekniska nämnden BUN.2011.535.216 
 § 160 
 Uppdragsbeskrivning för lokalplanerings- 
 gruppen 
 
Tekniska nämnden BUN.2011.536.291 
 § 162 
 Ansökan om projekteringstillstånd för  
 utbyggnad av Nättrabyskolan 
 
Samhällsbyggnads-. BUN.2012.31.290 
förvaltningen Ang förskoleverksamhet Hammarby 5:139 
 
Samhällsbyggnads- BUN.2011.384.290 
 förvaltningen Anmälan angående förskoleverksamhet 
 Hästö Medborgarhus 
 
Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.406.619 
 Föreläggande angående laglighetsprövning 
 enligt kommunallagen samt överklagan 
 
Skolverket BUN.2011.351.047 
 Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2012 
 
Skolverket Beslutsmeddelande; Statsbidrag Förskolelyftet 
 höstterminen 2011 
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forts § 7 
 
Skolinspektionen BUN.2011.75S.606 
 Beslut; Uppföljning av Skolinspektionens  
 beslut angående skolsituationen för en före 
 detta elev vid Nättrabyskolan i Karlskrona  
 kommun 
 
t) Arbetsmiljöverket BUN.2011.364.026 
 Beslut; Avskrivning av ärende 
 
u) Räddningstjänsten  BUN.2011.532.291 
      Östra Blekinge Tillsynsprotokoll; Lyckebyskolan 
 
v)   Räddningstjänsten BUN.2012.21.291 
      Östra Blekinge Tillsynsprotokoll; Hasslö skola bygg 4 
 matsal förskola 
 
x) Från personal, föräldrar BUN.2011.406.619 
      och organisationer Inkomna synpunkter gällande Bättre skola 
 2012.    
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna oc h informationen 
tas till protokollet. 
__________ 
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§ 8 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurser eller konferenser. 
____________
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§ 9 
Övrigt 
 
Portal för förtroendevalda 
Helen Gustafsson (S) efterlyser en portal på Karlskrona kommuns hemsida 
för förtroendevalda där information och handlingar läggs ut. 
_________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sam manträde  
den 29 februari 2012 
 
§ 10  Aktuell information 

- Redovisning av medarbetarenkäten 2011 
- Nya rapporter - introduktion 

   
§ 11 Verksamhetsberättelse med bokslut 2011 
 
§ 12 Fullgörande av skolplikten på annat sätt än vad som sägs i  
 skollagen  
 
§ 13 Svar på rapport – Granskning av skolornas arbete mot kränkande 
 behandling 
 
§ 14 Svar på rapport – Granskning av skolornas stöd till elever som ligger 
 i riskzonen att inte få fullständiga betyd 
 
§ 15 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 
 
§ 16 Meddelanden 
   

     § 17 Kurser och konferenser 
   
§ 18 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 29 februari 2012 kl 08.30 –10.30 
   
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M)   
   2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Jeanette Pettersson (S) 
 Bo Svensson (S) 
 Emma Stjernlöf (M) 
 Birgitta Gamelius (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Ola Svensson (SD)   
 Peter Christensen (FP)     
 Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
     
Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S) 
  Richard Lundqvist (S)                
  Eva Franksson Colliander (C)    

     
 Ersättare 
 Shirin Sahebjamee (S) 
 Eva Henningsson (S)   
 Emina Cejvan (M) 
 Gabriel Böck (M) 
 Magnus Johansson (M) 
 Anders Lundberg (MP)  
    
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Mats Dahl, verksamhetschef  
 Peter Arkeklint, controller 
 Anita Ottosson, kvalitetssamordnare   
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
 
Övriga Marie Petersson, Vision   § 10 

 Mats Viebke, Vision  § 10  
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Utses att justera  Jeanette Pettersson (S) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen 
  den 2 mars 2012  
  
 
Justerade paragrafer §§ 10-18        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 29 februari 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla den  
2 mars 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Akten    BUN.2012.73.026  
  
     
 
  
 § 10 

Aktuell information 
 

1. Redovisning av medarbetarenkäten 2011 
 Lena Dehlin, personalspecialist, redogör för resultatet av 2011års 
 medarbetarenkät. Undersökningen görs vartannat år och omfattar alla 
 verksamheter i Karlskrona kommun. 
 Förvaltningens svarsfrekvens på enkäten var 2011 55 % att jämföra med 
 2009 då svarsfrekvensen var 71%. 
  
 Lena redovisar en sammanställning, där frågorna indelats i följande 
 grupper:  
 Min arbetssituation 
 Arbetsledning 
 Trygghet och trivsel 
 Arbetsbelastning 
 Organisation 
 Hälsa och välbefinnande 
 samt ett antal ja och nej frågor. 
  
 Redovisningen visar resultatet av hela barn- och ungdomsförvaltningens 
 svar samt förskolechefer och rektorer var för sig. 
 
 Alla verksamheter i barn- och ungdomsförvaltningen har fått samman- 
 ställning för sin arbetsplats. 
 
 De frågor som förvaltningen generellt måste arbeta mer med är bland 
 annat arbetsbelastningen, medarbetarsamtal samt hälsa och 
 välbefinnande.  
 
 Informationen tas till protokollet. 
_______________ 
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§ 10 forts 
Aktuell information  

 
2. Nya rapporter – introduktion 
 Skolverket har skickat ut två nya rapporter: 

1. Kommunalt huvudmannaskap i praktiken 
2. Rektors ledarskap 

 
 Dessa rapporter kommer att diskuteras på något av nämndens 
 sammanträde under våren. 
 Ordförande vill att ledamöterna läser dessa rapporter. 
     

  Informationen tas till protokollet. 
_____________  
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Kommunstyrelsen BUN.2010.508.041 
Revisionen 
Ekonomi  

Akten 
  
  
 § 11 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2011 
 
Verksamhetsberättelse inklusive personalnyckeltal och bokslut för 2011 
redovisas. 
 
Avvikelse mot prognos 
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 31 december 2011 
uppgår till 972,9 mnkr, att jämföra med tilldelad ram om 967,1 mnkr således 
en negativ avvikelse med -5,8 mnkr.  
Skolverksamheten avviker negativt med cirka 10 mnkr och förskoleverksam- 
heten avviker positivt med cirka 4 mnkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2011 
 
2.  att överlämna verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen och 
  revisionen för handläggning 
 
3.  att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
  att det negativa resultatet om 5,8 mnkr inte överförs till 2012 
 
4.  att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
  att 2011 års återstående investeringsmedel, 2,2 mnkr över förs 
  till 2012. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskott föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta  enligt 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
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Berörd familj BUN.2012.57.606 
A Ottosson 
Akten 
 
 

§ 12 
Fullgörande av skolplikten på annat sätt än vad som  anges i skollagen 
 
Vårdnadshavarna till berörd elev ansöker om att sonen ska få fullgöra 
skolplikten i Norge under den period han kommer att bo där tillsammans med 
sin familj. 
 
Föräldrarna ska arbeta i Norge där familjen ska bo från och med första veckan 
i mars. Eleven och hans familj återvänder till Sverige efter sommarlovet. 
Eleven kommer att vara borta från den svenska skolan knappt fyra månader. 
 
Enligt skollagen (24:23) får ett skolpliktigt barn medges att fullgöra skolplikten 
på annat sätt än vad som anges i lagen. Medgivande ska lämnas om  
1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som 
 annars står eleven till buds enligt skollagen, 
2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och 
3. det finns synnerliga skäl. 
 
Skolan eleven ska gå i är en kommunal skola som ligger i Arendal i Norge. 
 
Enligt Skolverket är den tid eleven ska vara borta från skolan i Sverige en 
alltför kort tid för att skolplikten ska anses upphöra för honom. Eftersom 
familjen visar att han kommer att tas emot i en skola på vistelseorten bör detta 
kunna godkännas av kommunen med stöd av 24 kap. 23 §. Eftersom det då är 
fråga om ordnad skolgång får insynskravet anses vara uppfyllt. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att   under perioden 5 mars och vårterminen ut, medge fullgörande av 
 skolplikten för eleven i en kommunal skola i Arendal i Norge  
 (Skollagen 24 kap. 23 §). 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Revisionen BUN.2011.401.007 
A Ottosson 
Akten  

 

 

§ 13 
Svar på rapport – Granskning av skolornas arbete mo t kränkande 
behandling 
 

 
Ernest & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört 
en granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling. Fördjupad 
granskning har skett vid fyra grundskolor: Fågelmara skola, Holmsjö skola, 
Jämjö kyrkskola och Östra Torpskolan. 
 
Revisionens rapport 
De fyra skolor som granskades har likabehandlingsplaner, men enligt 
revisionen lever ingen av dem till fullo upp till de krav som ställs i Skolverkets 
allmänna råd.  
 
Revisionen har identifierat följande förbättringsområden: 
1. Likabehandlingsplanerna och de årliga planerna mot kränkande 
 behandling behöver utvecklas för att uppfylla rådande krav. 
2. Kartläggningen som ska ligga till grund för mål och planerade insatser på 
 skolorna behöver utvecklas. 
3. Dokumentation och uppföljning av arbetet mot kränkande behandling och 
 trakasserier behöver utvecklas, liksom analys och utvärdering av 
 genomförda insatser. 
4. Elevernas deltagande i utformningen av planerna och arbetet mot 
 kränkande behandling, trakasserier och diskriminering behöver 
 säkerställas, likaså att de har kännedom om skolans likabehandlingsplan. 
5. Det finns oklarheter i tillämpningen av den förvaltningsövergripande 
 anmälningsblanketten vid Barn- och ungdomsförvaltningens skolor. 
 Klargör vad som skolorna ska anmäla samt vilken rapportering som ska 
 ske tillnämnden. 
6. Säkerställ att all personal, oavsett förvaltningstillhörighet, deltar i det 
 främjande och åtgärdande arbetet mor kränkande behandling och 
 diskriminering. 

 
Systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete i bar n- och 
ungdomsnämndens verksamheter  
Att mäta och jämföra resultat/effekter är ett uppdrag till huvudmannen och 
ledningen för förskolor och skolor. Behovet av att följa verksamheternas 
måluppfyllelse i ett gransknings- och förbättringssystem finns på alla nivåer i 
ledningen.  
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forts § 13 
 
Systematik i kvalitetsarbetet är sedan länge väl förankrat inom barn – och 
ungdomsnämndens verksamheter och häri ingår också området 
”Likabehandling – kränkande behandling”. 
 
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även eleverna i den obligatoriska 
skolan. Vid skyddsronderna protokollförs brister som behöver åtgärdas. Tex. 
avseende trygghet och säkerhet både i den fysiska och den psykosociala 
miljön. 

 
Förslag till kommentarer har lämnats på följande rubriker: 
Nytt kvalitetssystem 2011, åtgärder med anledning av revisionen,  
hjälpredor, lära av varandra, utbildning kring likabehandling och anmälan om 
kränkande behandling. 

 
Tjänstemannaförslag 
 
att    godkänna kommentarerna på granskningen ”Skolornas arbete mot 
 kränkande behandling”. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Revisionen BUN.2011.530.007 
G Ingestad 
Akten  

 

 

§ 14 
Svar på rapport – Granskning av skolornas stöd till  elever som ligger 
i riskzonen att inte få fullständiga betyg 
 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört 
rubricerade granskning. Avsikten är att beskriva hur kommunens skolor 
arbetar aktivt för att identifiera och stödja de elever som riskerar att inte få 
fullständiga betyg när de slutar grundskolan. En fördjupad granskning har 
skett vid fyra grundskolor. 
 
Rapporten lyfter fram en rad utvecklingsfrågor och mynnar ut i ett förslag till 
fortsatt utveckling. Generellt sett har dessa en god överensstämmelse med 
vårt pågående utvecklingsarbetet mot en ökad måluppfyllelse. 
 
Vi vill dock framföra några synpunkter och kompletteringar:  
 
Rutiner för åtgärdsprogram.  Utvecklingen av åtgärdsprogrammet är en 
pågående och långsiktig process – både lokalt och på nationell nivå. 
Skapandet av en kommungemensam mall är ett steg på vägen och bygger på 
en lång tids nätverksarbete, där pedagoger och rektorer varit delaktiga.  
Arbete pågår på olika skolor och verksamheter, bl a med lokal anpassning, för 
att åtgärdsprogrammet fullt ut ska utvecklas till det levande och konstruktiva 
redskap som avsikten är. 
  
Kvalitetssäkring och utvärdering. Omfattning av resursbehov och effekter av 
särskilt stöd är omdiskuterade frågor. För att skapa en kvalitetssäkring i det 
konkreta arbetet krävs, som rapporten framhåller, kontinuerlig utvärdering av 
pågående arbetssätt och satsningar i kommunen parallellt med 
kunskapsspridning av aktuell pedagogisk forskning. Detta är också en 
gemensam inriktning för våra pågående utvecklingssatsningar. Här är en 
kontinuerlig uppföljning i rektors-/förskolechefsgruppen en central del, liksom i 
de nätverk som skapats för olika ämnesområden.     
 
Vi vill också framhålla att den dominerande faktorn vad det gäller skolans 
möjlighet att nå ökade resultat i elevernas kunskap är en stark lärarkompetens 
och att lärarna ges förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten 
på professionell grund.  Därför vill vi också framhålla en ytterligare åtgärd vi 
initierat, undervisningslyftet, som kan ses som en underliggande satsning för 
att utvecklingen av åtgärder enligt rapportens förslag ska få full effekt. Med en 
höjd nivå i lärarnas kompetens, parallellt med pågående implementering av 
förändrade arbetsformer, följer en kvalitetshöjning på det kvalitativa planet.  
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forts § 14 
 
Det nya regelverket för behörighet till gymnasieprogram, har den politiska 
nivån tagit på största allvar. En parlamentariskt sammansatt grupp är tillsatt 
som förväntas lägga fram förslag under våren 2012 om hur skolan i Karlskrona 
kommun ska möta denna utmaning.   
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att    godkänna kommentarerna till granskningen ”Skolornas stöd till elever 
 som ligger i riskzonen att inte få fullständiga betyg”. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________
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  § 15 
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutander ätt   
 
Dnr Ärendemening 

 
Skolområde/avdelning och 
delegat 

 Protokoll från centrala 
samv.gr 111116 
 

Barn- och ungdomskontoret 

 Protokoll från centrala 
samv.gr 120118 
 

Barn- och ungdomskontoret 

BUN 
2012.22.609 

AU-beslut 
Yttrande avseende 
urvalsgrunder för elever 
till Rosenholmskolan 
Sport College 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
Arbetsutskottet 

BUN 
2011.444.043 
2011.445.043 
2011.446.043 

Yttrande i mål 
166-12, 167-12, 168-12 
ang tillämpning av 
skollagen, lokalbidrag 
fristående verksamhet 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
Ordförande 

BUN 
2012-60.290 

Organisationsstruktur 
inom förvaltningen 
Stängning av förskola – 
Torviken 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Maria Persson 

BUN 
2008.315.630 

Organisationsstruktur 
inom förvaltningen 
Utökning av platser i enskilt 
bedrivet familjedaghem 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Maria Persson 

BUN 
2011.82S.606 

Dispens från gällande 
regler och tillämpnings- 
föreskrifter 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 

BUN 
2011.45S.606 

Utökning av vistelsetid 
på förskola 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 
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Dnr 

 
 
 
 
 
Ärendemening 
 

 
 
 
 
 
Skolområde/avdelning och 
delegat 

BUN 
2012.45.214 

Yttrande i planärenden 
Verkö 3:4 
ABB-tomten 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN9 
2011.74S.606 

Prövning om en elev ska 
tas emot i grund- 
särskolan 
 

Enheten för stöd och utveckl. 
Tomas Hall 

Se separat 
bilaga 

Bevilja bidrag till 
barn/elever i behov av 
särskilt stöd enligt upp- 
satta kriterier och inom 
budgetram 
BSB-pott 

Barn- och ungdomskontoret 
Anja Eklund 

 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations-
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
____________
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§ 16 
Meddelanden 
 

a) Kommunstyrelsens AU BUN.2012.39.041 
 § 9  
 Budget 2013 och plan 2014-2015 
 
b) Kommunfullmäktige  BUN.2012.46.061 
 § 11 
 Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior 
 och avskrifter av allmänna handlingar 
 
c) Kommunfullmäktige  BUN.2011.506.291 
 § 12 
 Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö 
 kyrkskola  
 
d) Kommunstyrelsen  BUN.2011.340.610 
 § 37 
 Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar 
 för högre kunskapsresultat i grund- och  
 gymnasieskolan 
 
e) Kommunstyrelsen  BUN.2012.48.004 
 § 45 
 Dokumenteringsplan för EU-projekt 
  
f) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.440.043 
 Föreläggande angående tillämpning av 
 skollagen 
 
g)  Skolinspektionen BUN.2011.243.619 
 Beslut efter granskning av modersmåls- 
 undervisningen och tvåspråkig undervisning i 
 de nationella minoritetsspråken i Karlskrona   
 kommun 
 
h)   Räddningstjänsten BUN.2012.61.291 
      Östra Blekinge Tillsynsprotokoll; Lyckåskolan  
 
i) Räddningstjänsten BUN.2012.62.291 
      Östra Blekinge Tillsynsprotokoll; Vedebyskolan byggn 4 
 (Vedebyhallen) 
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j) Personalen på Spandels- BUN.2011.406.619 
     torpskolan med fritids och Skrivelse inkl. CD-skiva med rubrik: 
 Solbackaskolan Förvaring i stället för skola 
 
k) Karlskrona Montessori BUN. 2011.445.043 
 Helen Allevang Skrivelse till Patrik Hansson m fl gällande 
  nekat extra lokalbidrag till Bastasjö förskola 
 
l) Barn och föräldrar i  BUN. 2011.406.619 
 Nättraby Skrivelse till Patrik Hansson m fl angående 
  stängning av Öppna förskolan i Nättraby 
 
m) Föräldrarådet på Aspö skola BUN.2011.293.609 
  Öppet brev angående Aspö skola 
 
n) Anonym BUN.2012.7.004 
  Synpunkter på rektorn på Tvings förskola 
 
o) Förälder i Nättraby BUN. 2012.14.004 
  Synpunkter på skollokalerna i Nättraby samt 
  svar från Jan-Olof Petersson 
 
p) Föräldrar m fl på Sturkö BUN. 2011.406.619 
  Skrivelser gällande Sturkö skolan 
 
q) Föräldrar m fl på BUN. 2011.406.619 
 Strömsbergs skola Skrivelser gällande Strömsbergs skola 
 
r) Förälder på Nättrabyskolan BUN. 2010.163.291 
  Skrivelse gällande skollokalerna i Nättraby  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna oc h informationen 
tas till protokollet. 
__________ 
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§ 17 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurser eller konferenser. 
____________
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§ 18 
Övrigt 
 
Uppvaktning 
Förvaltningschef Maria Persson överlämnar blommor till ordförande som 
fyllt jämna år. 
 
Ordningsregler 
Ordförande har skickat ut ordningsregler för 2012. 
 
Arbetsmiljöuppgifter 
Fyra rektorer och en förskolechef har återlämnat vissa arbetsmiljöuppgifter 
till förvaltningen. Orsaken är att de anser ej har tillräckliga resurser samt 
kraftiga sparbeting för sin verksamhet. 
 
Personalpolitiska programmet 
Arbetet med att ta fram förslag till det nya personalpolitiska programmet har 
börjat. Nämndens ledamöter kommer under eftermiddagen att genomföra 
en övning som är förknippad med detta arbete.  
_________ 



   
  
  28 mars 2012  1 

 
 
 
 
 
 
 
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 28 mars 2012 
 
§ 19  Aktuell information 
   
§ 20 Budgetuppföljning februari 2012 
 
§ 21 Internkontrollplan 2012 - 2013 
 
§ 22 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Tant Grön AB 
 
§ 23 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Friskolan Svettpärlan  
 
§ 24 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 JB Galären 
 
§ 25 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Friskolan Piggelinen 
 
§ 26 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Karlskrona Montessorifriskola 
 
§ 27 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Bastasjö språkförskola 
 
§ 28 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Karlskrona språkfriskola 
 
§ 29 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Fantasi personalkooperativa 
 förskola 
 
§ 30 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Ankaret föräldrakooperativa 
 förskola 
 
§ 31 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Nätet föräldrakooperativa förskola 
 
§ 32 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Mariagårdens förskola 
 
§ 33 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Silvertärnan föräldrakooperativa 
 förskola 
 
§ 34 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Stumholmen föräldrakooperativa 
 förskola 
 
§ 35 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Torlyckan personalkooperativ 
 
§ 36 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Skärgårdens Montessoriförskola 
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§ 37 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Skutans föräldrakooperativ 
 
§ 38 Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Stubbens föräldrakooperativ 
 
§ 39 Överenskommelse gällande grundskolorna i Karlskrona kommun 
 
§ 40 Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till 
 bidrag för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i  
 Karlskrona kommun – Strömsberg 
 
§ 41 Uppdragsbeskrivning för lokalplaneringsgruppen 
 
§ 42 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 
 
§ 43 Meddelanden 
   

     § 44 Kurser och konferenser 
   
§ 45 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 28 mars 2012 kl 08.30 – 11.00 
   
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M)   
   2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Roland Andréasson (S)  fr o m kl. 08.35  § 21 

 Bo Svensson (S) 
 Emma Stjernlöf (M)        fr o m kl. 08.35  § 21 
 Eva Ottosson (M) 
 Ola Svensson (SD)   
 Peter Christensen (FP)     
 Pernilla Persson (C) 
 Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
     
Tjänstgörande ersättare Richard Lundqvist (S)   
  Shirin Sahebjamee (S)    §§ 19-20              
  Martin Hedenmo (S) 
  Emina Cejvan (M)            §§ 19-20              
  Gabriel Böck (M)             
     
 Ersättare 
 Shirin Sahebjamee (S)    fr o m § 21 

 Eva Henningsson (S)   
 Emina Cejvan (M)            fr o m § 21 

 Anders Lundberg (MP)  
    
    
Tjänstemän Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Mats Dahl, verksamhetschef  
 Peter Arkeklint, controller 
 Anita Ottosson, kvalitetssamordnare   
 Kajsa Samuelsson, lokalsamordnare 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
 
Övriga Marie Petersson, Vision   föredragningen 

 Mats Viebke, Vision  föredragningen  
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Utses att justera  Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen 
  den 30 mars 2012  
  
 
Justerade paragrafer §§ 19-45        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 mars 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den  
2 april 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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 § 19 

Aktuell information 
 

Ingen aktuell information.  
_______________ 
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Kommunstyrelsen BUN.2011.508.041 
Ekonomi  
Akten 
  
  
  
 § 20 

Budgetuppföljning februari 2011 2012  Rättad enligt Förvaltningslagen § 26. 
                                                                   120403 Eva Karlsson 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 29 februari 2012 
uppgår till 173,5 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 176,9 mnkr, en 
avvikelse med 3,4 mnkr.  
I budgetuppföljningen per februari 2012 visar merparten av alla skolområden 
en positiv avvikelse mot lagd budget. I denna positiva avvikelse skall 
beaktas att förvaltningen inte blivit fullt ut debiterad för måltider från  
serviceförvaltningen. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per den 31 december 2012 beräknas till – 2,0 mnkr. 
Hänsyn har tagits till tillskott om 5 mnkr för 2012. 
 
Åtgärdsplan 
Alla chefer inom förvaltningen har ett uppdrag att se över sin organisation 
och vidta åtgärder för att anpassa sin organisation och kostnadsmassa till 
de intäkter som eleverna genererar. 
 
Investeringsredovisning 
Bedömningen är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr kommer 
att förbrukas. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden 
besluta 
 
att delårsrapport per den 29 februari 2012 godkänns och överlämnas till 
 kommunsstyrelsen. 
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (S) yrkar på en att-sats som lyder: 
att  månartliga budgetuppföljningar ska ske till barn- och ungdomsnämnden 
 
Nicklas Platow (M) yrkar på  
att  uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till nästa    
      nämndsammanträde på vad som kan göras för att prognosen ska bli 
 noll i slutet av året.  
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Nicklas Platow (M) bifaller förvaltningens förslag samt Patrik Hanssons 
tilläggsyrkande. 
Patrik Hansson (S) bifaller förvaltningens förslag samt Nicklas Platows 
tilläggsyrkande. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och  
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla densamme. 
 
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows tilläggsyrkande och  
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla densamme. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1.  att delårsrapport per den 29 februari 2012 godkänns och överlämnas till 
 kommunsstyrelsen 
 
2.  att månartliga budgetuppföljningar ska ske till barn- och ungdoms-
 nämnden 
 
3.  att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till 
 nästa nämndsammanträde på vad som kan göras för att  
 budgetavvikelsen ska bli noll vid årets slut.  
_________________ 
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Kommunstyrelsen BUN.2012.95.049 
Staben 
Akten 
 
 

§ 21 
Internkontrollplan 2012-2013 
 
Uppdraget  
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” som 
beslutades av kommunfullmäktige 081218 framgår att Kommunstyrelsen har 
det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig internkontroll av 
verksamheten.  
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom sina respektive verksamheter.  
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin 
interna kontroll. 
Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen. 
Den interna kontrollplanen skall ange hur tillsynen av verksamheten skall 
bedrivas och den ska, något förenklat, svara på frågorna: 
Vad ska kontrolleras,  
När och med vilken frekvens ska kontrollen eller kontrollerna genomföras, 
Hur ska kontrollen genomföras, 
Vem som bär ansvaret för kontrollen och 
Hur ska rapporteringen ske. 
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i 
samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens 
revisorer. 
 
Löpande arbete med intern kontroll i barn- och ungdomsförvaltningen 
Uppföljningar och utvärderingar inom Barn och ungdomsnämndens 
verksamhetsområden sker på både centralnivå och enhetsnivå.  
Årligen skrivs instruktioner till rektorerna där årets kontrollområden pekas ut. 
Allt uppföljnings- och utvärderingsarbete som görs, oavsett metoden ingår i 
vårt totala kvalitetsarbete. Varje enhet med förskola, fritidshem och skola 
sammanställer insatser och resultat i en kvalitetsredovisning. Personalen 
deltar aktivt i detta arbete. 
 
Förvaltningens kvalitetssystem redovisar i första hand gemensamma 
kvalitetsmätningar. 
För närvarande pågår arbetet med att implementera ett nytt system för 
kvalitetsarbetet för att möta de förändringar och nya direktiv som den nya 
skollagen innebär.  
 
Utvalda områden för intern kontroll 2012 – 2013 
Inriktningen vid fastställande av internkontrollplan för 2012 – 2013 är att välja 
ut sådana områden som innebär risk och väsentlighet inom nämndens 
ansvarsområde.  
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Med den utgångspunkten är det förvaltningens förslag att följande 
kontrollmoment genomförs för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter 
under perioden 2012 – 2013: 
 

Process/Rutin/System Kontrollmoment Ansvarig Frekvens Metod Rapporteras 
till 

Följsamhet beviljad 
budgetram; åtgärdsplan 
vid befarad avvikelse 

Uppföljning per 
budgetansvarig 
rektor/förskolechef 

Controller Varje 
månad 

Avläsning 
ekonomisystem 
& personlig  
återkoppling 

Förvaltnings- 
Chef och 
Nämnden 
varje månad  

Rapportering i 
personalsystemet av 
frånvaro 

Avstämning ansvarig 
chef av faktisk 
frånvaro/registrering  

Rektor 
/förskolechef 

Kontinuer-
ligt 

Avläsning 
personalsystem 
& personlig 
återkoppling 

Verksamhets- 
chef 

Klagomålshantering Granska följsamhet av 
nya rutiner i 
verksamheten och på 
förvaltningsnivå 

Kvalitets- 
samordnare 

2 gånger 
per år 
 

Granska 
inrapportering av 
klagomål; frekvens 
och innehåll 

Kvalitetschef 

Följa upp att antalet 
förskollärare ökar 
(jfr nya styrdokument, 
måluppfyllelse i förskolan) 
 

Granska den 
procentuella ökningen  
av andelen 
förskollärare 

Personal  
specialist 
&  
Förskolechefer 

2 gånger 
per år 

Avläsning  
personalstatistik 

Verksamhets- 
chef 

Skola, måluppfyllelse 
/kunskapsresultat 

Betygsstatistik  
åk 6 och 8 
prognos måluppfyllelse  
åk 3 och 5 

Verksamhetschef Betyg  
åk 6 ht, 
åk 8 ht+vt, 
prognos  
åk 3 och 5 
ht  

Betyg resp 
Bedömning 

Kvalitetschef 

 
 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
 att  anta internkontrollplanen för 2012 – 2013 och överlämna denna till  
  Kommunstyrelsen 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Tant Grön AB                               BUN.2011.440.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 22 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Tant Grön AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  15 384 Kr 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Tant Grön AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla från 
 och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Friskolan Svettpärlan                               BUN.2011.441.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 23 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  15 384 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla 
 från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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JB Galären                               BUN.2011.442.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 24 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till JB Galären 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  15 384 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  JB Galären beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla från och 
 med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Friskolan Piggelinen                               BUN.2011.443.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 25 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Friskolan Piggelinen 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  15 384 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla 
 från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Karlskrona Montessorifriskola                               BUN.2011.444.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 26 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  15 384 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 
 att gälla från och med den 1 april 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Bastasjö språkförskola AB                               BUN.2011.445.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 27 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Bastasjö språkförskola AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Bastasjö språkförskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att 
 gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Karlskrona språkfriskola                               BUN.2011.446.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 28 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Karlskrona språkfriskola AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  15 384 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 
 att gälla från  och med den 1 april 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Fantasi personalkooperativa förskola                               BUN.2011.447.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 29 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa 
förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för 
 år 2012 att gälla från och med den 1 april 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Ankaret föräldrakooperativa förskola                               BUN.2011.448.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 30 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa 
förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för 
 år 2012 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Nätet föräldrakooperativa förskola                               BUN.2011.449.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 31 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativa 
förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Nätet föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 
 2012 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 

 



   
  
  28 mars 2012  20 

 
 

Mariagårdens förskola                               BUN.2011.450.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 32 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Mariagårdens förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Mariagårdens förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att 
 gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Silvertärnans föräldrakooperativa förskola                               BUN.2011.451.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 33 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Silvertärnans föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Silvertärnans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 
 2012 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Stumholmens föräldrakooperativ                                BUN.2011.452.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 34 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Stumholmen föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 
 2012 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Torlyckan personalkooperativ                                BUN.2011.453.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 35 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 
 2012 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Skärgårdens Montessoriförskola                                BUN.2011.454.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 36 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Skärgårdens 
Montessoriförskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 
 2012 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Skutan föräldrakooperativ                                BUN.2011.455.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 37 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 
 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Stubben föräldrakooperativ                                BUN.2011.456.043 
P Arkeklint 
Akten  

 
 
§ 38 
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Stubbens föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund 
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade 
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att 
reduceras från och med den 1 april 2012. 
 
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående 
belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    14 875 kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 
 att gälla från och med den 1 april 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2011.406.619 
Staben 
Akten  

 
 
§ 39 
Överenskommelse om skolan i Karlskrona 
 
Bakgrund 
En blocköverskridande överenskommelse har tecknats mellan femklövern och 
socialdemokraterna i Karlskrona. Överenskommelsen syftar till att skapa 
bättre, likvärdiga och långsiktiga förutsättningar för barn och elever samtidigt 
som en god ekonomisk hushållning iakttas.  
 
Med anledning av överenskommelsen föreslår förvaltningen att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta: 
    1. att avveckla grundskoleverksamheten vid Lyckebyskolan, Jämjö 
 Kyrkskola, Strömsbergs skola och Skrävle skola från och med 
 höstterminen 2013 
    2. att om Skolverket senare beviljar tillstånd för en friskola i Skrävle ska 
 skolan i stället drivas i kommunal regi fram tills höstterminen 2014 
    3. att Tvings skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta elever i 
 årskurserna F-3 medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds 
 plats vid Fridlevstad skola 
    4. att  ett kommunalt vårdnadsbidrag inte införs under 2012. 
 

 därtill föreslår förvaltningen att barn- och ungdomsnämnden för egen del 
beslutar  
    5. att  årskursindelning F-6 och 7-9 ska vara huvudprincip i grundskolan 
    6. att ett nära samarbete mellan förskola och skola ska säkerställas 
    7. att  reducera externt förhyrda lokaler för förskolor och sträva efter 
 samlokalisering till skolor 
    8. att  tidigare beslut om Sturköskolans flyttning av åk 6-9 ändras till att 
 gälla åk 7-9 från ht 2012 

     9. att Jändelskolan, Vedebyskolan och Rödeby skola utvecklas till 
 Kunskapscentrum 
10. att en kvalitetskommission tillsätts för att ytterligare belysa   

  kvalitetsutvecklingen i förvaltningen 
   11. att utreda hur Sunnadalskolan och Wämöskolan kan integreras till en  

  högstadieskola. Utredningen ska vara klar 30 juni 2012. 
 
  Beslut 
  Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
   
    Åsa Gyberg Karlsson (V) och Ola Svenson (SD) deltar inte i beslutet. 
  Avsiktsförklaring från vänsterpartiet, bilaga 1 
  Avsiktsförklaring från sverigedemokraterna, bilaga 2 

______________
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Skolinspektionen BUN.2012.53.631 
M Dahl 
Akten  
 
 
 § 40 

Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag  
för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i  
Karlskrona kommun – Strömsberg 
 
Friskolan i Strömsberg AB ansöker hos Skolinspektionen om godkännande  
som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i 
Karlskrona kommun from läsåret 2013/2014.  
 
Ansökan är föranledd av att Strömsbergs skola ska läggas ned fr o m  
höstterminen 2013. 
 
Bakgrunden till de organisatoriska förändringar som måste genomföras,  
däribland nedläggning av bl.a. Strömsbergs skola, beskrivs nedan under  
rubriken BÄTTRE SKOLA 2012. 
 
BÄTTRE SKOLA 2012 
Inledning  
Barn- och ungdomsförvaltningen har av sin nämnd fått i uppdrag att utveckla 
organisationen inom förskola och grundskola utifrån tre givna målsättningar 
• att uppfylla kraven i de nya nationella styrdokumenten, skollag och 
 läroplaner för förskola och skola, 
• att förbättra kunskapsresultaten och öka måluppfyllelsen i Karlskrona 
 kommuns skolor samt 
• att kvalitetsmålen uppnås inom given och oförändrad budgetram  
 2012-2014 
 
Förvaltningens samlade bedömning är att det krävs strukturförändringar för att  
klara uppdraget. 
 
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SYNPUNKTER  
Kommentarer till ansökan från Friskolan i Strömsberg AB 
Huvudmannen för Friskolan i Strömsberg AB skriver i ansökan att friskolan ska  
ta över de befintliga skollokalerna och den utrustning som idag finns i dessa  
lokaler; tex. möbler, datorer samt övriga inventarier och utrustning som krävs  
för att bedriva utbildning för åren F-6. Vidare förutsätter sökande att befintligt 
skolbibliotek ska tas över av friskolan.  
Vid nedläggning av Strömsbergs skola ska barn- och ungdomsförvaltningen  
flytta den paviljong som i ansökan benämns byggnad 8. Paviljongen, som idag 
inrymmer utbildning för eleverna i de lägre årskurserna, ska flyttas till  
Fridlevstad skola och kan därmed inte tas i anspråk av Friskolan i Strömsberg 
AB. 
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forts § 40 
 
Inte heller kan Friskolan i Strömsberg AB överta eller till symbolisk summa  
köpa de inventarier och den utrustning som idag finns på Strömsbergs skola. 
Utgångspunkten vid försäljning eller upplåtelse av kommunal egendom till 
näringsidkare är att det ska ske till marknadspris (jfr Kammarrätten i 
Stockholms dom den 9 april 2009 i mål nr 584-08, "Tibble-målet"). 
Marknadspriset ska avspegla det totala värdet av den överlåtna egendomen 
och innefatta eventuella upparbetade mervärden, s.k. goodwill. 

 
Sökandes inlämnade budget baseras på att huvudmannen planerar att  
”ta över den befintliga kommunala skolan”. Mot bakgrund av att detta inte  
är möjligt påverkas sannolikt sökandes ekonomiska planering. 

 
Konsekvenser vid friskoleetablering 
Som redovisats under rubriken BÄTTRE SKOLA 2012 befinner sig Karlskrona 
kommuns barn- och ungdomsförvaltning i en djupt bekymmersam situation.  
Barn- och ungdomsförvaltningens ”kostym” måste snarast anpassas efter de  
behov som finns. Dvs. planerade nedläggningar av skolor och förskolor måste 
genomföras. Om inte detta sker är det ytterst tveksamt, om ens möjligt, att  
barn- och ungdomsnämndens verksamheter kan klara att nå uppsatta mål.  
Dvs. att inom beviljad budgetram leva upp till skollagens samlade krav.  
 
För att kunna bygga starka och framgångsrika skolor, både på landsbygden  
och i staden, måste några enheter som idag inte har egen bärighet avvecklas. 
Nerläggning av Strömsbergs skola är en del av den anpassning av  
organisationen, som ska ge oss möjlighet att med tilldelade resurser kunna  
klara vårt uppdrag, så som det är formulerat i de nationella styrdokumenten.  

 
Förslag till yttrande 
Mot bakgrund av de konsekvenser och det som i övrigt redovisas i yttrandet 
föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att Skolinspektionen 
beviljar inkommen ansökan.  

 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
 att   till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Friskolan i  
  Strömsberg AB som en fristående skola i Karlskrona kommun. 
 
 Arbetsutskottet vill att överenskommelsen om grundskolan i Karlskrona 
 bifogas som bilaga till Skolinspektionen. 
  
 Yrkande 
 Pernilla Persson (C) yrkar  
 att   till Skolinspektionen lämna yttrande om att godkänna Friskolan i   
  Strömsberg AB som en fristående skola i Karlskrona kommun. 
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 forts § 40 
  
 Roland Andréasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på 
 Pernilla Perssons yrkande. 
 Nicklas Platow (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på  
 Pernilla Perssons yrkande. 
 
 Proposition och beslut 
 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Pernilla Perssons 
 yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 
 förvaltningens förslag. 
 
 Omröstning 
 Omröstning begärs. 
 Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller 
 förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller Pernilla Perssons  
 yrkande röstar nej. 
 Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Patrik 
 Hansson (S), Roland Andréasson (S), Bo Svensson (S), Emma Stjernlöf (M), 
 Eva Ottosson (M), Peter Christensen (FP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Thomas  
 Brindefalk Knutsson (KD), Richard Lundqvist (S), Martin Hedenmo (S) samt 
 Gabriel Böck. 
 Följande röstar nej: Ola Svensson (SD) samt Pernilla Persson (C). 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
 att   till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Friskolan i  
  Strömsberg AB som en fristående skola i Karlskrona kommun. 
 
 Pernilla Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, 
 bilaga 3. 
 ______________ 
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Tekniska förvaltningen BUN.2011.535.216 
Lokalplaneringsgruppen 
Akten 
 
  
 § 41 

Uppdragsbeskrivning för lokalplaneringsgruppen 
 
Bakgrund 
Förvaltningarna, barn- och ungdomsförvaltningen och tekniska förvaltningen,  
har genom åren känt ett stort behov av att skapa en samsyn när det gäller 
framförhållning rörande lokalplanering. 
 
Syfte 
Lokalresursplaneringen ska skapa underlag för anpassning av kommunens  
utbud av lokaler till efterfrågan, att lokalerna är ändamålsenliga och att de  
förvaltas och underhålls på ett kostnadseffektivt sätt. Uppsala kommun,  
Härryda kommun och Haninge kommun utgör samliga goda exempel på 
kommuner som varit framgångsrika med sin lokalresursplanering.  
Gemensamt för dessa är att de arbetar förvaltningsövergripande med  
hjälp av en lokalplaneringsgrupp (nedan benämnt gruppen). 
 
Gruppen består av representanter från nyttjar- och ägarsidan av verksam- 
hetens lokaler, representanter från kommunledningsförvaltningen samt av 
representanter från den fysiska planeringen. Gruppens uppgift är att jobba  
på en strategisk horisont och att skapa ett gott och enhetligt underlag för 
beslut i lokalfrågor. 
 
Gruppen kommer i behov att kompletters med en representant från  
samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning. 
 
Verksamhetschefen för grundskola och fritidshem (BUF) har den samman- 
kallande rollen i gruppen. Gruppen kommer att arbeta med utgångspunkt i den 
metodik som blivit vedertagen ibland annat Uppsala kommun, där arbetssättet 
bedrivs enligt fyra faser (nulägesbeskrivning, behovsbedömning, 
åtgärdsförslag och uppföljning) som årligen upprepas. Varje fas förankras i 
barn- och ungdomsnämnden. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att ge lokalplaneringsgruppen i uppdrag att ta fram en rullande 10-årig  
 lokalstrategiplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter med  
 målet en årlig minskning om 1% av befintlig yta. 
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forts § 41 
 
Yrkande 
Nicklas Platow (M) yrkar på att sista delen av meningen i att-satsen tas bort. 
Att-satsens nya lydelse blir: 
att   ge lokalplaneringsgruppen i uppdrag att ta fram en rullande 10-årig 
       lokalstrategiplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter. 
 
Proposition och beslut 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Nicklas Platows 
ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 
Nicklas Platows ändringsyrkande. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att   ge lokalplaneringsgruppen i uppdrag att ta fram en rullande 10-årig 
       lokalstrategiplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter. 
_____________ 
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  § 42 
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 
 
 Protokoll från centrala 

samv.gr 120228 
 

Barn- och ungdomsförvaltn

BUN. 
2011.440.043 

Yttrande i målnr  
141-12 - Tant Grön AB, 
Ang bidrag till friskola 
 

Barn- och 
ungdomsnämnden 
Ordförande 

BUN 
2011.403.619 

Yttrande i målnr 4369-11 
Jens-Olof Lindh - Ang 
laglighetsprövning enl KL 
 

Barn- och 
ungdomsnämnden 
Ordförande 

BUN 
2010.508.041 

Organisationsstruktur 
inom förvaltningen - 
Avveckling av pedagogisk 
omsorg, Nävragöl 
 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Maria Persson 

BUN 
2011.283.214 

Yttrande i plan-ärende, 
detaljplan för Magistraten, 
Stortorget 
 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN 
2012.51.214 

Yttrande i plan- 
ärende, detaljplan för 
Karlskrona 5:11 m fl, 
planskild korsning Bergåsa 
 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN6 
2012.19.282 

Korttidsuthyrning av lokaler 
enligt riktlinjer 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 
 

BUN6 
2012.20.282 

Korttidsuthyrning av lokaler 
enligt riktlinjer 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 
 

BUN6 
2012.37.282 

Korttidsuthyrning av lokaler 
enligt riktlinjer 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson  

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations-
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
____________
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§ 43 
Meddelanden 
 

        Kommunstyrelsens AU § 13 BUN.2012.39.041 
  Budget 2013 och plan 2014-2015 

 
 Tekniska nämnden § 14 BUN.2011.506.291 
  Ansökan om projekteringstillstånd samt 

 investeringstillstånd för utbyggnad av   
 Jändelskolan 
 

 Samhällsbyggn.förvaltningen    BUN.2010.128.291 
 samt svar från BUF:s  Sturkö förskola, Karlskrona kommun 
 förvaltningschef  
 

  Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2010.508.041 
  Dom, Laglighetsprövning enligt     
  kommunallagen 

 
 Förvaltningsrätten i Växjö BUN. 2011.406.619 
  Underrättelse, laglighetsprövning enligt   
  kommunallagen 

  
  Skolverket BUN.2012.63.047 
  Insatser för förstärkt elevhälsa 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.328.606 
  Beslut angående skolsituationen för elev vid 
  Rödebyskolan, Karlskrona kommun 

 
 Skolinspektionen  BUN.2011.298.606 
  Uppföljning av Skolinspektionens beslut   
  angående skolsituationen för elev vid    
  Torhamns skola i Karlskrona kommun      
 
 Skolinspektionen BUN.2012.22.609 
  Anmälan angående urvalsprincip för    
  grundskoleval vid Rosenholmsskolan Sport   
  College i Karlskrona kommun dnr: 41-2012:309  
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forts § 43 

 
 Lärarförbundet, C Svensson BUN.2011.508.042 
          Lärarnas Riksförbund, Upprop för förskolor/grundskolor/fritidshem i  

        G Norrman Karlskrona 
 

  Från föräldrar till bl a  BUN.2011.406.619 
  Patrik Hansson Skrivelse till Patrik Hansson m fl gällande 

   Bättre skola 2012 inklusive svar från Patrik   
  Hansson 

    
  Styrelsen Föräldraföreningen  BUN.2011.406.619 
  Spandelstorpskolan Skrivelse angående besparingarna på  

   Spandelstorpskolan 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
tas till protokollet. 
__________ 
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§ 44 
Kurser och konferenser 
 
Förtroendevalda och arbetsgivarrollen 
Tid:  21 maj 2012 
Plats:  Hotel Åhusstrand, Åhus 
Kostnad:  2 195 kr exkl. moms 
Anmälan:  Senast den 7 maj 2012 
____________
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§ 45 
Övrigt 
 
Skolverket  
I maj planeras en kommunövergripande konferens varvid Skolverket kommer 
och håller en föreläsning om ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”. 
_________ 



 
 
BUN 2012-03-28 
 
VÄNSTERPARTIET 
 
Särskilt yttrande ärende 21: Överenskommelse om skolan i Karlskrona 
  
I juni lade Vänsterpartiet en egen, hållbar, budget. Vi ville med vår budget ta ett steg i 
riktning mot ett bättre Karlskrona. Mot världens bästa Karlskrona.Det var (och är) en 
självklarhet för oss att lägga extra pengar på förskola och skola. Att ha som mål att skapa 
bästa tänkbara förutsättningar för varje barn att utvecklas. Vänsterpartiet menar nämligen att 
vi inte kan vänta med satsningar som rör våra barn och ungdomar till i morgon – barndomen 
är nu. Alla barn ska ges samma möjlighet till utbildning och kunskap. Ska känna sig trygga 
och sedda. 
  
I Vänsterpartiets budget gavs också utrymme för en, som vi kallade det, kvalitetsinventering 
samt en buffert. Vänsterpartiet menade, och menar, att för ökad kvalitet bör vi först se till 
vilka behov som finns och vilka krav vi kan ställa på vår gemensamma välfärd, dit skolorna 
tillhör, och sedan se till kostnaden. Om vi alltid häller samma mängd vatten i ett glas, utan att 
se efter hur stor volym glaset verkligen rymmer, kommer vissa glas att överfyllas medan 
andra kommer att vara nästan tomma. Vi måste därför först fråga oss vad som ryms inom 
begreppet ”Världens bästa Karlskrona”. Hur skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för varje 
barn att utvecklas? Hur skapar vi ett fungerande centrum och levande byar och öar? Har vi 
tillräckligt hög ambitionsnivå? 
  
Vänsterpartiet skulle säkert kunna ställa oss bakom delar av den skolöverenskommelse som är 
gjord av Socialdemokraterna och en, nästan enig, femklöver.Men står fortfarande fast 
vid vår övertygelse att vi måste veta var vi är på väg, innan vi kan bestämma vilken väg vi ska 
gå. Vi är t.ex. inte övertygade om att nedläggning av skolor alltid ger en höjning av 
kvaliteten. Kanske finns andra vägar att gå? Hur tar vi till vara ambitionen att (hela) 
kommunen ska växa både som människor och i antal? Om det är så attskolan ha en nyckelroll 
både när det gäller barns utveckling och för utvecklingen på landsbygden hur säkerställer vi 
båda dessa ”intressen” om landsbygdsskolorna läggs ner? Hur skapar vi världens bästa 
Karlskrona? 
  
Vänsterpartiet menar att alla hänsyn inte är tagna och alla alternativ inte undersökta (både 
finansiellt och organisatoriskt) och väljer därför att inte delta i beslutet av de förslag som 
överenskommelsen om skolan i Karlskrona bygger på. 
  
 



 
 
 

 

___________________________________________________________________________ 
Sverigedemokraterna | Box 258 | 371 24 Karlskrona | Tel & fax: 0455-151 33 

E-post: blekinge@sverigedemokraterna.se | Hemsida: www.sverigedemokraterna.se 
Organisationsnummer: 835001-3168 | Bankgiro: 5085-1922 

 
 

 
 
 

Avsiktsförklaring till ärende 21 BUN 2012-03-28 
 
 
 
 
Vi Sverigedemokrater deltar inte i detta beslut, vi har inte varit delaktiga i framtagandet av 
förslaget till bättre skola 2012 i den blocköverskridande överenskommelse som är gjord. 
Sverigedemokraterna lämnade även ett större utrymme i sin budget som pressenterades i juni 
2011. Redan där såg vi behovet av mer medel till skolan så vi budgeterade med en ökning av den 
ekonomiska ramen med 8 mkr 2012 samt 11 mkr 2013 och 2014.  
Vi ser även ett alvarligt problem med den internbudget som antogs där fördelningen av resurser 
innebär att det finns risk för att en god och lagstadgad undervisning kan bli svår att upprätthålla. 
Även vår internbudget gav utrymme för omfördelning av  medel i verksamheten.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sverigedemokraterna Karlskrona 
Genom ledamot i BUN 
 

 
 
Ola Svensson  

 



Bilaga 3 00'! 28 rrars 2012 

fur: 2012.53.631 

Centerpartiets förslag till yttrande över ansökan om godkännade av och rätt till bidrag för fristående 

förskoleklass, grundskola och fritidshem i Karlskrona kommun. 

Friskolan i Strömsberg AB ansöker hos skolinspektionen om godkännande som huvudman för en 

fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Karlskrona kommun from läsåret 2013/14. 

Ansökan är föranledd av att Strömsbergs skolas framtid diskuteras. 

Äntligen finns det en ansökan om att få starta en fristående skola på landsbygden. Karlskrona 

kommun har ett flertal fristående skolor, men ingen lokaliserad utanför centrum, Lyckeby eller 

Rosenholm. Nu ser vi möjlighet till förändring. Nu finns möjlighet för valfrihet för skolelever även på 

landbygden. 

Friskolan Srömsberg AB beskriver i sin ansökan att man, då skolan är lokaliserad på landsbygden med 

tillgång till stora markområden och "skolskog" så kommer man att bedriva utomhuspedagogisk. 

Detta är ett intressant komplement till det som den undervisning som idag bedrivs i Karlskrona 

kommun. 

Eftersom huvuddelen av de elever som idag går på kommunala Strömsbergs skola har sökt och 

kommit in på andra fristående skolor (som idag finns i kommunen), så innebär det inte någon 

betydande skillnad kostnadsmässigt för barn- och ungdomsnämnden om dessa barn istället börjar i 

Friskolan i Strömsberg AB. 

Centerpartiet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta: 

att till skolinspektionen lämna yttrande om att godkänna Friskolan i Strömsberg AB som en 

fristående skola i Karlskrona kommun 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 2 maj 2012 
 
§ 46  Aktuell information 
   
§ 47 Budgetuppföljning mars 2012 
 
§ 48 Förslag till åtgärder för budget i balans 
 
§ 49 Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö 
 
§ 50  Förslag till förändring avseende allmän inkomstförfrågan 
 
§ 51 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 
 
§ 52 Meddelanden 
   

     § 53 Kurser och konferenser 
   
§ 54 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 2 maj 2012 kl 08.30 – 11.50 
   
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M)   
   2:e v ordf Patrik Hansson (S)  
  Jeanette Pettersson (S)    frånvarande kl 08.35-09.55 § 46 föredragningen  
 Roland Andréasson (S)   
 Bo Svensson (S) 
 Helene Gustafsson (S) 
 Emma Stjernlöf (M)        fr o m kl. 08.55  § 47 föredragning 
 Eva Ottosson (M) 
 Ola Svensson (SD)   
 Pernilla Persson (C) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
     
Tjänstgörande ersättare Richard Lundqvist (S)  
  Eva Henningsson (S)   kl 08.35-09.55 § 46 föredragningen 
  Emina Cejvan (M)   
  Magnus Johansson (M) 
               
 Ersättare 
 Christopher Larsson (SD)  
    
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Mats Dahl, verksamhetschef  
 Peter Arkeklint, controller 
 Lena Dehlin, personalspecialist 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
 



   
  
  2 maj 2012  3 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera   Patrik Hansson (S) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen 
  den 7 maj 2012  
  
Justerade paragrafer §§ 46-54        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 2 maj 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla  
den 8 maj 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
  
 
 
 
 
 
      
     



   
  
  2 maj 2012  4 
 
  
  
  
 
 
 
 § 46 

Aktuell information 
 

1. Konferens ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken” 
  
 Den 9 maj anordnas en konferens på Marinmuseum där projektledaren 
 för Skolverkets rapport ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”  
 Gunnar Iselau kommer att presentera rapporten. Det kommer även att 
 bli gruppdiskussioner. 
 Inbjudna är ledamöterna i barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- 
 nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt berörda  
 tjänstemän.  
_______________ 
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Kommunstyrelsen BUN.2011.508.041 
Ekonomi  

Akten 
  
  
  
 § 47 

Budgetuppföljning mars 2012 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande 
delårsrapport per den 31mars 2012. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 967,0 
Mnkr. 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per  
den 31 mars 2012 uppgår till 248,6 Mnkr, att jämföra med budgeterat 
utfall om 256,0 Mnkr, således en positiv avvikelse med 7,3 Mnkr. 

 
Åtgärdsplan 
Förvaltningen har, i särskilt ärende, till dagens sammanträde lämnat 
förslag till åtgärder med anledning av prognostiserat underskott. 

Investeringsredovisning 
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt 
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas. 

 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden 
 besluta 
 

att   delårsrapport per den 31 mars 2012 godkänns och överlämnas till    
       kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_________________ 
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Kommunstyrelsen BUN.2011.508.041 
Staben 
Akten 
 
 

§ 48 
Redovisning av åtgärder för budget i balans samt förslag till  
ianspråktagande av nämndens reserv 
 
När nämnden tog beslut om internbudget för verksamhetsåret 2012 medföljde 
i beslutsunderlaget en redovisning av åtgärder för budget i balans med 
konsekvensbeskrivningar som upprättats av verksamhetsansvariga rektorer 
och förskolechefer. Åtgärdspaketet, om vi kallar det så, var i sig en 
konsekvens av att politiska beslut under 2011 försenades avseende de förslag 
till strukturella förändringar som arbetats fram av förvaltningen under rubriken 
Bättre skola 2012, som relevanta åtgärder för att kunna bedriva verksamhet 
inom tilldelade ramar under 2012 och framåt. Verkställigheten av det åtgärds-
paket som lades fram i internbudgeten i syfte att nå budget i balans för 2012, 
har på grund av  politiska anvisningar från nämndens ordförande och 
ansvarigt kommunalråd skjutits upp med hänvisning till beslut om skolans 
framtida organisation i kommunfullmäktige i april 2012. Denna tidsförskjutning 
för verkställighet av beslutade åtgärder innebär att nämndens prognos kraftigt 
försämrats vilket framgår av aktuell budgetuppföljning (redovisas separat).  
 
Tjänstemannaförslag  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta  
 
1. att  arbetet med förhandling, varsel, omplaceringsutredningar och 
 uppsägningar skyndsamt påbörjas enligt planerad åtgärd för budget i 
 balans  
2. att   kommunstyrelsen uppmärksammas på att vidtagna åtgärder inte 
 kommer att leda till budget i balans för 2012, varför nämnden aviserar 
 ett underskott motsvarande 12 mnkr  
3. att   förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på besparingar 
 inom administration och stödfunktioner 
4. att   särskolan budgetåret 2012 tillförs medel motsvarande 2 mnkr från 
 reserven för att komma i balans 
5. att   förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på utformning 
 av ett särskilt strukturbidrag som kan riktas till enheter som saknar 
 realistiska möjligheter att bedriva verksamhet med enbart skolpeng 
 under 2012 
6. att  förvaltningen får i uppdrag att återkomma med underlag och förslag till 
 åtgärder för att återställa förskolans barngrupper till ett årssnitt på 19 
 platser 
7. att   reglering av interna underskott skjuts fram till 2013 
8. att   rektorer/förskolechefer som redovisar negativ prognos omgående 
 inkommer med orsaksanalys och konsekvensbeskrivning av ytterligare 
 åtgärder för budget i balans. 
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forts § 48 

  
Yrkanden 
Nicklas Platow (M) yrkar: 
1. att-sats 1 ändras till: Förvaltningen verkställer åtgärder för att få budgeten 
      i balans. 
2.   att-sats 8 utgår. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows yrkande 1 och 
tjänstemannaförslaget att-sats 1 och finner att barn- och ungdomsnämnden 
bifaller Nicklas Platows ändringsyrkande. 
 
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows yrkande 2 och 
tjänstemannaförslaget att-sats 8 och finner att barn- och ungdomsnämnden 
bifaller Nicklas Platows yrkande, att-sats 8 utgår. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1. att  förvaltningen verkställer åtgärder för att få budgeten i balans 

 
2. att   kommunstyrelsen uppmärksammas på att vidtagna åtgärder inte 
 kommer att leda till budget i balans för 2012, varför nämnden aviserar 
 ett underskott motsvarande 12 mnkr  

 
3. att   förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på besparingar 
 inom administration och stödfunktioner 
 
4. att   särskolan budgetåret 2012 tillförs medel motsvarande 2 mnkr från 
 reserven för att komma i balans 
 
5. att   förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på utformning 
 av ett särskilt strukturbidrag som kan riktas till enheter som saknar 
 realistiska möjligheter att bedriva verksamhet med enbart skolpeng 
 under 2012 

 
6. att  förvaltningen får i uppdrag att återkomma med underlag och förslag till 
 åtgärder för att återställa förskolans barngrupper till ett årssnitt på 19 
 platser 

 
7. att   reglering av interna underskott skjuts fram till 2013 
 
Patrik Hansson (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1. 
__________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2011.309.639 
Staben 
Berörd rektor 
Akten 
 

§ 49 
Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö 
 
Medborgarförslaget lyfter frågan om att ett skärgårdsbidrag ska betalas ut till  
Aspö skola för att kompensera för dess litenhet och brist på fulltaligt  
elevunderlag; och att kommunstyrelsen beviljar ett sådant stöd i syfte att 
värna, stödja och bevara en levande skärgård.  
Medborgarförslaget motiveras med att Aspö skola har ett unikt läge utan bro,  
och att den därmed inte kan liknas vid någon annan av kommunens 
grundskolor.  
Det är förslagsställarens uppfattning att skärgårdsbidraget inte ska belasta 
barn- och ungdomsnämndens budget; att det permanentas under 
kommunstyrelsens ansvar.  
 
Barn- och ungdomsförvaltningen finner medborgarförslaget välmotiverat och 
genomtänkt i sitt resonemang om Aspö skolas unika situation, där även 
förskola och fritidshem måste inbegripas; också var gränsen går för nämndens 
ansvar i förhållande till önskan om en levande skärgård. Det är förvaltningens 
uppfattning att medborgarförslaget ska tillstyrkas.  
 
Tjänstemannaförslag 
Förvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att   tillstyrka medborgarförslaget om skärgårdsbidrag till Aspö skola. 
 

Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet 
 
att   tillstyrka medborgarförslaget om skärgårdsbidrag till Aspö skola. 
___________ 
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Solvig Ohlsson BUN.2012.137.619 
A Ottosson 
G Löfdahl 
Akten 

 
§ 50 
Förslag till förändring avseende allmän inkomstförfrågan 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har sedan många år tillbaka som rutin att 
varje år göra en allmän inkomstförfrågan till samtliga föräldrar som har 
barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I takt med förändringar 
över tiden bedöms denna rutin inte längre tjäna sitt syfte. 
 
• De rutiner vi har inför, vid och under placering i förskola, fritidshem  
 och pedagogisk omsorg innefattar att vi vid flera tillfällen informerar 
 om att inkomständringar ska lämnas till oss. 
 
• Vi har sedan några år tillbaka en årlig inkomstjämförelse med 
 skatteverket där eventuella felaktigheter, utifrån de inkomstuppgifter 
 platsinnehavarna uppgett, korrigeras. Det innebär att de som betalat 
 för mycket får tillbaka överskottet och att de som betalat för lite får  betala 
 in skillnaden. Denna beräkning görs utifrån de faktiska inkomster 
 platsinnehavarna haft, vilka vi får uppgifter om av Skatteverket. 
 
• Vi har en ganska stor grupp föräldrar som väljer att inte uppge sin 
 inkomst utan meddelar oss att de accepterar högsta avgift. 

 
 
• Inkomstförändringar sker numera i högre grad mera löpande under året
 och vissa föräldrar blir med rätta irriterade över att vi, trots att de nyligen
 lämnat in ändrad inkomst till oss, skickar den årliga  inkomstförfrågan. 
 
• Många använder idag e-faktura, vilket innebär att en allmän 
 inkomstförfrågan till samtliga platsinnehavarna är en stor administrativ 
 arbetsuppgift, som måste göras manuellt. 
 
Vi ska på hemsidan två gånger om året informera om att aktuell 
inkomstuppgift måste lämnas. Denna information ska vi också tillföra på 
fakturorna. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att   barn- och ungdomsförvaltningen från och med hösten 2012 inte 
 gör årlig allmän inkomstförfrågan 
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forts § 50 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet 
 
att   barn- och ungdomsförvaltningen från och med hösten 2012 inte 
 gör årlig allmän inkomstförfrågan 
___________ 
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 BUN.2012.29.002 
 
 
 
 

§ 51 
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 
  
BUN. 
2011.468S.606 

AU-beslut 120412 
§ 31 Förslag till yttrande till 
förvaltningsrätten i Växjö 

BUN:s arbetsutskott 
 
 
 

 Protokoll från 
centrala samv.gr 

Barn- och 
ungdomskontoret 
 

BUN. 
2011.406.619 

Budgetansvar inom 
angivet  
verksamhetsomr 
Svar på hemställan ang 
inventarier Trollungens fskl 
 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Maria Persson 
Förvaltningschef 
 

BUN. 
2012.36.046 

Beviljande av medel ur 
fonder 
Tallbacken,  
avd Solgläntan 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Anja Eklund 
Kvalitetschef 
 

BUN. 
2012.83.046 

Beviljande av medel ur 
fonder 
Godmorgonsol 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Anja Eklund 
Kvalitetschef 
 

BUN. 
012.84.046 

Beviljande av medel ur 
fonder 
Tallbacken, Ekorren 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Anja Eklund 
Kvalitetschef 

   
BUN. 
2012.77S.606 

Dispens från gällande 
regler gällande utökning av 
tid i förskola 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Anita Ottosson 
Kvalitetssamordnare 
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BUN. 
2012.82S.606 

Dispens från gällande 
regler. Placering i förskola 
före ett års ålder 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Anita Ottosson 
Kvalitetssamordnare 
 

BUN. 
2012.121S.606 

Dispens från gällande 
regler. Placering i förskola 
före ett års ålder 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Anita Ottosson 
Kvalitetssamordnare 
 

 Beslut om rättsliga 
åtgärder vid krav- 
verksamhet 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Silva Larsson 
Kravassistent 
 

BUN3. 
2012.85S.617 

Rätt att slutföra 
skolgången 

Lyckeby skolområde 
Lyckåskolan 
Per-Olof  Mattsson 
Rektor 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations-
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
____________
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§ 52 
Meddelanden 
 

        Kommunfullmäktige § 43 BUN.2011.220.042 
  Kommunfullmäktiges ramar för upplåning, 
  utlåning och borgensteckning år 2012  
 
 Kommunstyrelsens AU § 21 BUN.2010.517.042 
  Bokslutsberedningen 2011 
 
 Kommunstyrelsen § 92 BUN.2012.125.138 
  Framtiden för Mötesplats Sunnadal 
 
 Kommunstyrelsen § 95 BUN.2011.340.610 
  Redovisning av uppdrag högre kunskaps-  
  resultat i grund- och gymnasieskola  

 
 Tekniska förvaltningen BUN.2011.506.291 
  Ansökan om projekteringstillstånd samt 

 investeringstillstånd för fritidsverksamhet på
 Jändelskolan 
  

  Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.444.043 
  Underrättelse, tillämpning av skollagen, 
  Karlskrona Montessori AB samt yttrande 
  från barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.445.043 
  Underrättelse, tillämpning av skollagen, 
  Bastasjö språkskola samt yttrande 
  från barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.446.043 
  Underrättelse, tillämpning av skollagen, 
  Karlskrona språkskola samt yttrande 
  från barn- och ungdomsförvaltningen 
 
 Skolinspektionen BUN.2011.42.106 
  Uppföljning av tillsyn i Karlskrona kommun 
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 Skolinspektionen BUN.2012.92.611 
  Anmälan angående Tvings skola och  
  Strömsbergs skola i Karlskrona kommun 

  
 Skolinspektionen BUN.2012.98.611 
  Beslut efter riktad tillsyn av bedömning och 
  betygssättning i Rödebyskolan, grundskola 
  i Karlskrona kommun 

 
 Skolinspektionen  BUN.2012.22.609 
  Anmälan angående urvalsgrunder för elev 
  till Rosenholmskolan Sport College i 
  Karlskrona kommun      
 
 Skolverket BUN.2011.351.047 
  Maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och   
  annan pedagogisk verksamhet 
  Utbetalning av statsbidrag i mars 2012 
 
 Barn- och elevombudet BUN.2012.80S.606 
  Uppföljning av beslut angående skolsituation 
  för elev vid Tvings skola i Karlskrona kommun 
 
 Barn- och elevombudet BUN.2012.85S.606 
  Anmälan angående skolsituation vid Tvings 
  skola i Karlskrona kommun 
 
 Barn- och elevombudet BUN.2012.86S.606 
  Anmälan angående skolsituation vid Tvings 
  skola i Karlskrona kommun 
 
 Barn- och elevombudet BUN.2012.87S.606 
  Anmälan angående skolsituation vid Tvings 
  skola i Karlskrona kommun 
 
 Barn- och elevombudet BUN.2012.88S.606 
  Anmälan angående skolsituation vid Tvings 
  skola i Karlskrona kommun 
  
 Barn- och elevombudet BUN.2012.89S.606 
  Anmälan angående skolsituation vid Tvings 
  skola i Karlskrona kommun 
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 Barn- och elevombudet BUN.2012.97S.606 
  Anmälan om kränkande behandling vid 
  Fågelmara skola, Karlskrona kommun 
 
 Länsstyrelsen i Blekinge län BUN.2012.122.106 
  Inbjudan att ansöka om medel för insatser 
  som syftar till att motverka hedersrelaterat 
  våld och förtryck 2012 
  
 Advokatbyrån Mark & Miljö AB BUN.2011.440.043 
  Mål 141-12 Förvaltningsrätten 
  Tant Grön återkallar sin talan. 
 
 Föräldrar, elever m fl BUN.2011.406.619 
  Skrivelser gällande Bättre skola 2012 
  samt svar från politiker 
 
 Marie Börjesson BUN.2011.508.042 
 Skolsköterska Skolsköterskans arbetssituation på 
  Sunnadalskolan 
 
 Marcus Pedersen BUN.2012.7.004 
  BUN.2012.14.004 
  Synpunkt på säkerheten för barnen på 
  Paradisets förskola i Jämjö 
 
 Pedagogerna på BUN.2012.120.611 
 Hästö förskola Skrivelse från pedagogerna på Hästö 
  förskola samt svar från Patrik Hansson 

 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
tas till protokollet. 
__________ 
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§ 53 
Kurser och konferenser 
 
Konferens ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken” 
Tid: 9 maj kl. 08.30 – 15.00 
Plats: Marinmuseum 
 
Inga anmälningar till övriga kurser eller konferenser på grund av de 
ekonomiska läget. 
____________
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§ 54 
Övrigt 
 
Barn- och ungdomsnämnden den 30 maj 
 
Emma Stjernlöf (M) frågar om sammanträdet den 30 maj blir hel- eller halvdag. 
Ordförande svarar att sammanträdet den 30 maj blir ett halvdagsammanträde. 
_________ 



Bilaga 1 
RN:s protokoll 2 rraj 2012 
§ 48 

Särskilt yttrande§ 48 Redovisning av åtgärder för budget i balans samt 
förslag till ianspråktagande av nämndens reserv 

Den socialdemokratiska gruppen vill särskilt uppmärksamma följande text i underlaget till 
beslut: 

Verkställigheten av det åtgärdspaket som lades.fram i internbudgeten i syfte att nå budget i 
balans för 2012, har på grund av politiska anvisningar.från nämndens orc{förande och ansva
rigt kommunalråd skjutits upp med hänvisning till beslut om skolansfra111tida organisation i 
ko111111111?f11ll111äktige i april 2012. 
Denna tidsförskjutning för verkställighet av beslutade åtgärder innebär af/ nämndens pro
gnos kraftigt försämrats vilket.framgår av aktuell budgetuppföljning (redovisas separat). 

På en månad har nänmdens underskott ökat med hela 10 miljoner kronor. Förvaltningen och 
nämnden gör en gemensam bedömning att det är ohållbart att nu besluta om ytterligare åtgär
der för en ekonomi i balans 2012. Det står nämligen redan idag klart att konununen har svårt 
att följa skollagens krav på undervisningen. Ytterligare sparpaket skulle riva upp alltför djupa 
sår i för- och grundskolan. 

Vi socialdemokrater anser att femklöverns budgetram för barn- och ungdomsnämnclen är allt
för snäv. Det är den snäva budgetramen som är anledningen till de kraftiga besparingarna i 
grundskolan. 

Det är för oss oförståeligt att den styrande femklövern lämnat politiska anvisningar om att inte 
tillåta verkställighet av tidigare, av rektorerna, framtagna åtgärdspaket. Den socialdemokra
tiska gruppen har inte fått någon som helst information om att sådana anvisningar lämnats. 
Nänmden har inte heller informerats om anvisningarna. Dessutom finns det inga som helst 
samband mellan den så kallade skolöverenskommelsen och det så kallade åtgärdspaketet som 
rektorerna tagit fram. 

Enligt vår mening har femklövern med sina politiska anvisningar om uppskjutna åtgärder för
satt nämnden i en ytterst besvärlig ekonomisk situation. 

Enligt gällande ekonomiska styrprinciper ska nämnden omedelbart vidta åtgärder om man 
pJ gnostiserar en ekonomisk avvikelse. Detta bedöms inte vara realistiskt. 

~r h~a k:aldemokratiska gruppen 

L~nsson 
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Sammanträdesdotum 

30 maj 2012 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes slgn. 

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 30 maj 2012 

§ 55 Aktuell information 

§ 56 Tertialbokslut april 2012 med personalnyckeltal 

§ 57 Upphörande av principbeslut gällande lokalbidrag 

§ 58 Verkställighet - Politiskt beslut Tving/Fridlevstad 

§ 59 Tillbyggnad av verksamhetsyta på Fridlevstad skola 

§ 60 Projekterings- och investeringstillstånd Vedebyskolan -
Lyckeby Kunskapscentrum 

§ 61 Motion om frukost i skolan - återremiss 

§ 62 lnriktningsbeslut - utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv 

§ 63 Ansökan om godkännande för fristående förskola - Skrälve 

§ 64 Ansökan om godkännande pedagogisk omsorg - Rödeby 

§ 65 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

§ 66 Meddelanden 

§ 67 Kurser och konferenser 

§ 68 övrigt 

Sign. Sign. U fdragsbestyrkonde 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Plats och tid 

Beslutande ordf 
1 :ev ordf 
2:e v ordf 

Kommunhuset, lokal: Freden 
onsdagen den 30 maj 2012 kl 08.30 - 11.40 

Jan-Olof Petersson (FP) 
Nicklas Platow (M) 
Patrik Hansson (S) 
Jeanette Pettersson (S) rr o m kl 08.35 § 56 föredragningen 

Roland Andreasson (S) § 64 delikatessjäv 

Helene Gustafsson (S) 
Eva Ottosson (M) 
Morgan Kullberg (M) 
Ola Svensson (SO) 
Peter Christensen (FP) 
Pernilla Persson (C) 
Åsa Gyberg Karlsson 0/) 
Thomas Brindefalk-Knutsson (KO) 

Tjänstgörande ersättare Martin Hedenmo (S) § 55 och§ 64 

Tjänstemän 

Juslerondes sign. 

Eva-Britt Oahlström (S) 
Emina Cejvan (M) 

Ersättare 
Martin Heden mo (S) tro m § 56 - § 63 -- § 65 - 68 

Eva Henningsson (S) 
lv1agnus Johansson (M) 
Anders Lundberg (MP) 

Maria Persson, fö rvaltningschef 
Anja Eklund, kvalitetschef 
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
Peter Arkeklint, controller 
Lena Oehlin, personalspecialist 
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare 
Eva Karlsson , nämndsekreterare 

Sign. Utdrogsbcstyrkonde 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammantrödesprotokoll 

Utses att justera Roland Andreasson (S) 
Jeanette Pettersson (S) § 64 

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen 
den 4 juni 2012 

Justerade paragrafer§§ 55-68 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Juste rare 

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 maj 2012 
är justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
dl-"'n 4 juni 2012. 

Intygar i tjänsten 

~~~ 
Eva Karlsson 
Näm ndsekreterare 

Sigo. il Sign. Utdrogs bestyrkande 
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Juslerandes sign. 

§ 55 
Aktuell information 

1. Ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden 
Ordförande hälsar Morgan Kullberg (M) välkommen som ledamot i 
barn- och ungdomsnämnden. Morgan efterträder Birgitta Gamelius (M) 
som avsagt sig sitt uppdrag i nämnden. 

2. Rektorsorganisation hösten 2012 
Det har varit en del pensionsavgångar i rektorsgruppen. 
Efter en rekryteringsprocess har tre nya rektorer har anställts: 
Fredrik Jarny, Sunnadal 6-9 
Anne Johansson, Hasslö F-5 
Johannes Landtreter, Sturkö F-5 samt Ramdala F-5 

Johan Johansson blir rektor för Tullen F-5 och Hästö F-5 
Henning Fuhrman blir rektor för Wämöskolan 
Stefan Andreasson blir rektor för Lyckåskolan då verksamheten flyttas 
till Vedebyskolan. 

3. Prognos n'i':'uppryl!else v"rterc.1inen 2012 

Sign. 

Redovisning sker på nämndens sammanträde den 27 juni då även 
resultatet från de nationella proven finns med i presentationen, efter 
önskemål från arbetsutskottet. 

Sign. Utdrogsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 
Ekonomi 

BUN.2011.508.041 

Akten 

Jus!erondes sign. 

,~}~; 
fl" 

§ 56 
Tertialbokslut april 2012 med personalnyckeltal 

Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande tertialbokslut 
per den 30 april 2012. 

Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 967,0 Mnkr. 

Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per 
den 30 april 2012 uppgår till 345,5 Mnkr, att jämföra med budgeterat 
utfall om 339, 1 Mnkr, således en positiv avvikelse med 6,3 Mnkr. 

Personalnyckeltal 
Uppföljning av personalnyckeltalen för perioden 1 december 2011 till 
den 31 mars 2012 är utskickat. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförva1m1ngen föreslår oarn- och ungdomsnamnden 
besluta 

att tertialbokslut per den 30 april 2012 godkänns och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Sign. Sign. Utd rogsbestyrkonde 
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Ledningsgrupp 
Berörda 
Akten 

Justerondes sign. 

BUN.2010.326.042 

§ 57 
Upphörande av principbeslut gällande lokalbidrag 

Barn- och ungdomsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 
20 december 2010, § 78 lokalt regelverk gällande förhöjt lokalbidrag 
till befintlig fristående verksamhet och vid nyetableringar. 

Regelverket är nu inaktuellt, då lokala förutsättningar har förändrats. 
Den nationella förändringen "Offentliga bidrag på lika villkor" med 
ikraftträdande 1 juli 2009 och tillämpning första gången kalenderåret 
201 O kvarstår. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och 
ungdomsnämnden besluta 

att nuvarande regelverk gällande förhöjt lokalbidrag till befintlig 
fristående verksamhet samt vid nyetableringar upphör att gälla. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andreasson (S), 
Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) samt Åsa Gyberg Karlsson (V) 
deltar inte i beslutet. 

Sign. Sign. Utdrogsbesty rka nde 
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Kommunfullmäktige 
Ledningsgrupp 
Berörd rektor 

BUN.2011.406.619 

Akten 

Justerondes sign. 

§ 58 
Verkställighet- Politiskt beslut Tving/Fridlevstad 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012, § 62 att-sats 3, att delegera 
nedanstående till barn- och ungdomsnämnden för handläggning; att Tvings 
skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta elever i årskurserna F-3, 
medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds plats vid Fridlevstad skola. 

Propositionsordning 
Ordförande föreslår följande propositionsordning: 
Kommunfullmäktiges delegerade ärende innebär att nämnden ska verks
ställa förslaget. Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att 
barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att avslå förslaget att Tvings skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta 
elever i årskurserna F-3, medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds 
plats vid Fridlevstad skola. 

Sign. Sign. U!drogsbestyrkonde 
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S Ohlsson 
Akten 

Jus!erandes sign. 

BUN.2012.159.290 

§ 59 
Tillbyggnad av verksamhetsyta på Fridlevstad skola 

Bakgrund 
I Fridlevstad finns en förskola med 3 avdelningar. Sedan läsåret 
200712008 har dessa verksamhetslokaler inte täckt det behov av 
förskoleplatser som har efterfrågats i området. För att möta detta har 
förskolans 5-åringar använt lokaler i skolan. Första åren delar av 
dagar men sedan hösten 2010 på heltid. 

Behovet av fler förskoleplatser än vad som ryms i befintlig förskola 
kvarstår. 
De lokaler som förskolan tidigare disponerat behövs inför kommande 
läsår för fritidshemmets verksamhet. Med anledning av detta behöver 
ny verksamhetsyta omgående tillskapas. 

Förslag 
En förstudie har gjorts av Tekniska förvaltningen på en tillbyggnad av 
skolan på ca 125m2. (Bilaga 1,2 och 3.) 
Barnkullarna i området varierar mellan åren vilket innebär att det 
ibland är skolan och fritidshemmet som är i behov av mer yta och 
ibland förskolan. (Bilaga 4.) 
Förslaget att bygga till på en av skolbyggnaderna baseras på att vi vill 
tillskapa en yta som kan användas flexibelt av förskola, skola och 
fritidshem utifrån behov. 

Utifrån gjord förstudie bedöms kostnaden för byggnaden till maximalt 
2,5 miljoner kronor. Vilket ger en årshyra för Barn- och 
ungdomsnämnden på maximalt 250 000 kronor. Byggnaden kan stå 
klar 7 månader efter beställning till Tekniska förvaltningen. 
Behovet av investeringsmedel finns med i barn- och 
ungdomsnämndens förslag till investeringsplan för åren 2012-2017 
som lämnades i samband med skolöverenskommelsen. 

Förskolebarnen kommer till största del att använda befintlig förskolas 
utemiljö för sin utevistelse varför inga förändringar görs på skolans 
gård i nuläget. Avståndet mellan skolan och förskolan är ca 150 
meter. 

Detaljplanering av lokalerna görs tillsammans med berörd personal 
efter att beslut fattats om att tillbyggnaden ska genomföras. 

Sign. Utdmgsbestyrkonde 
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Justerondes sign. 

forts§ 59 

Under byggtiden kommer förskolans 5-års verksamhet att vara kvar i 
de lokaler på skolan som de tidigare disponerat. Fritidshemmet får 
utökade ytor i befintlig byggnad genom att skolans år 3 tillfälligt flyttas 
till andra ytor på skolan. 

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att hemställa hos tekniska nämnden, att uppdra till tekniska 
förvaltningen, att snarast genomföra ovan beskrivna tillbyggnad 
av Fridlevstad skola. 

Yrkanden 
Nicklas Platow (M) yrkar på att återremittera ärendet för fortsatt beredning 
med syfte att beskriva behoven för hela Tving och Fridlevstad. 
Patrik Hansson (S) och Ola Svensson (SO) bifaller Nicklas Platows återremiss. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det 
ska återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att 
ärendet ska återremitteras. 

Beslut 
P:1rn- och ungcl0msnämnden bes 1utar att återremittera ärendet. 

Sign. Sign. Utdrags bestyrkande 
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Tekniska förvaltningen 
Ledningsgruppen 
Berörda rektorer 
Akten 

§ 60 

BUN.2011 .507.291 

Projekterings- och investeringstillstånd Vedebyskolan -
Lyckeby kunskapscentrum 

Ärendet utgår. 

Juslerondes sign. Sig n. Sign. 

,# 
Utdrogsbestyrkonde 
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Kommunfullmäktige 
Ledningsgrupp 
Akten 

BUN .2011.397.622 

§ 61 
Motion om frukost i skolan - återremiss 

")e lia".'.>le- Barn- och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag 
~k.ri11-el-.e_ att utreda möjligheten att införa frukost på en eller flera skolor. 
c\r.J . 201i-o .. ; -n Den enskildes hälso- och motionsvanor har stor betydelse både för 

livskvalitet och arbetsresultat. För elever i grundskolan är matvanor 
och kostintag väldigt viktiga för den enskildes välbefinnande. Skolan 
har urider många år erbjudit gratis skollunch, som skall motsvara en 
tredjedel av det dagliga näringsbehovet. Detta är ett obligatoriskt 
åtagande för skolan, som är reglerat i skollagen. 

Under senare år har kraven på att forskningsbasera skolans 
verksamhet ökat. I den nya skollagen betonas också samspelet mellan 
vetenskap och erfarenhet för utveckling av verksamheten. Samspelet 
mellan forskning och det som pågår i skolornas vardag, är dock långt 
ifrån självklart, linjärt eller enkelt. Detta gäller även frågan om 
studieresultat i relation till t.ex. den enskildes frukost- och kostvanor. 

Tjänstemannaförslag 
Eftersom verksamheterna redan idag kan erbjuda möjligheter för 
er1ski!1a el'3ver att kur:na i:1ta frukoc:+ i skolan, genom fritidshemmet eller 
genom lokala lösningar i stor utsträckning, och med anledning av den 
ansträngda ekonomiska situationen som gäller för Barn- och 
Ungdomsförvaltningen, föreslås Kommunfullmäktige: 

'l<a lb l et1 1. 

~Yva I tvi 1v1g '-> 

l({<:JtM s ZG 
8;(.J(~ 

att anse meH0R~·m-att v-iEl-are utreåa-ffå§aA-em sl<o~&t-vafa.
be~varad. 
lv-lubl""1eK) a.v~lt\'$ 

Yrkanden 

~M~, 
cMLf 

~c~ 
-;)v.'>}. 

Justerondes sign. 

Patrik Hansson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till motionen. 
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag . 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Patrik Hanssons 
och Åsa Gyberg Karlssons yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag . 

Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller 
förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller Patrik Hanssons och 
Åsa Gyberg Karlssons yrkande röstar nej . 

Sign. :711 

rPI 
Sign. Utdrogsbestyrkonde 
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1<(( U a b e11L 
FuNal!xi,vi~s · 

!lu)C:M ~ 2G. 

&rl k~rl.~::, -v 

Juslcrondes sign. 

forts§ 61 

Följande röstar ja: . 
Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emina Cejvan (M), 
Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (SO), 
Peter Christensen (FP), Pernilla Persson (C) samt Thomas Brindefalk
Knutsson (KO). 
Följande röstar nej: 
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andreasson (S), 
Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Oahlström (S) samt Åsa Gyberg
Karlsson (V). 

Barn- och ungdomsnämnden har med rösterna 9 ja-röster och 6 nej-röster 
beslutat enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
att a.i:i.se-ITTGti·G i:ier-1--0 ITT-a tt-v.idai:e-utr-e<:J.a-fr.åg-a-1'.l-Gm-sk G I fi:uk ost-va i:a. 

b&&v-ar-atl . tore.•.,\&'. koMIYllM ~ u\l1Y\ci l(.L ~e tt v s/C:. mol u ·Klc'n 

Sign. / /!J Sign. 

( )!6( 

Utdrogsbestyrkonde 
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M Persson 
M Dahl 
Akten 

Juslorondcs sign. 

BUN.2012.160.609 

§ 62 
lnriktningsbeslut - utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv 

Bakgrund 
Ett av skolans uppdrag utifrån Lgr11 är utveckla kontakter med organisationer 
och företag som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i 
det omgivande samhället. Detta är ett sätt att bidra till varje elevs 
kunskapsutveckling, motivation för utbildning och val av fortsatt utbildning. Det 
är ett läroplansmål som ska gå som en röd tråd genom hela utbildningen. Det 
är alltså inte kopplat till enbart vissa ämnen eller utvalda aktiviteter. 

Kontakterna med det omgivande samhället ska om möjligt spegla hela utbudet 
av organisationer och företag/branscher. Idag finns utbyggda kontakter i 
varierande omfattning. 
En del i skolornas arbete med detta uppdrag är att anordna prao-platser. I dag 
genomförs i Karlskrona kommun prao under 6 veckor (2+2+2 i åk 8 och 9) 
vilket har varit ett politiskt inriktningsbeslut. Prao-verksamheten samordnas 
mellan skolorna. Idag finns ett begränsat antal prao-platser och alla branscher 
kan inte alltid vara representerade. Många elever saknar också de nätverk 
som behövs för att själva ordna egna kvalificerade praoplatser. 

Enligt tidigare beslut kommer ett förslc:g om en ny vägledningsorganisntion 
som kan öppna upp för nya arbetssätt avseende samverkan mellan skola och 
arbetsliv, att föreläggas barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden; 
tidplanen är att detta sker efter sommaren. 

Förvaltningens förslag 
För att utifrån Lgr11 och skollagen skapa goda förutsättningar för samverkan 
och samarbete mellan skola och det omgivande samhället och arbetslivet ges 
förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för hur det arbetet ska bedrivas. 
Det förutsätter att det tidigare beslutet om strikt 6 veckors prao i åk 8 - 9 
upphävs. Syftet är att skapa en större flexibilitet och framför allt att tydliggöra 
hela skolans ansvar för elevernas entreprenöriella lärande. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för utvecklingen av nya 
samarbetsformer mellan skola och arbetsliv och att det tidigare beslutet 
om 6 veckors prao i åk 8 - 9 upphävs. 

Utdrogsbestyrkonde 
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Jus!erondes sign. 

forts§ 62 

Yrkanden 
Asa Gyberg Karlsson fY) yrkar på en ändring av att-satsen. 
Sista delen av meningen stryks, den lyder då: 
att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för utvecklingen av nya 

samarbetsformer mellan skola och arbetsliv. 
Nicklas Platow (M) och Patrik Hansson (S) bifaller Asa Gyberg Karlssons 
ändringsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Asa Gyberg 
Karlssons med fleras ändringsyrkande och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar enligt Asa Gyberg Karlssons ändringsyrkanden. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för utvecklingen av nya 
samarbetsformer mellan skola och arbetsliv. 

c/ Sigo. kl .. 
Sign. Utd rogsbestyrka nde 

Ä7{ 
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Skrävle ek förening 
A Ottosson 

BUN.2012.126.630 

Akten 

Jus!erondes sign. 

§ 63 
Ansökan om godkännande för fristående förskola - Skrävle 

Skrävle ekonomisk förening ansöker om godkännande av fristående 
förskola i Skrävle. Planerad start är den 1 augusti 2012. 

Bedömning av ansökan 
Skrävle ekonomiska förenings ansökan, svarar mot de krav på god kvalite 
och säkerhet som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och 
ungdomsnämnden fastställt. 
Genom att samarbeta med det kommunala fritidshemmet, som finns i samma 
byggnad, kan personalen nyttjas på ett effektivt sätt. Det ger möjlighet för 
förskolans båda anställda att under stor del av dagen vara i barngruppen 
samtidigt. Samarbete med fritidshemmet möjliggöra att tid kan avsättas för 
planering och annat som inte kan genomföras då personalen är i barngruppen. 
Enligt ansökan ska föräldrarna göra arbetsinsats i syfte att ge personalen 
möjlighet till enskilt arbete. Genom att styra närvarotiderna för 15-timmars
barnen kan också tid frigöras för dokumentation och andra arbetsuppgifter 
som skollag och läroplan föreskriver. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att lämna godkännande till Skrävle ekonomiska förening att bedriva 
fristående förskola 

att bevilja bidrag till Skrävle fristående förskola utifrån gällande platsbegrepp 
och resursfördelningssystem (Skollagen 2 kap 5 § samt 8 kap. 21 tom 
24 §§)samt 

att senast den 1 maj 2013 ska tillsynsbesök genomföras på Skrävle 
fristående förskola (Skollagen 26 kapitlet). 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Asa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 
Asa lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 1. 

Sign. Sign. Utdragsbestyrkonde 



( 

i'fi KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sommontrödesdotum 

30 maj 2012 
Blod 

16 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

J Kousholt 
A Ottosson 
Akten 

Juslerondes sig n. 

BUN.2012.91.630 

§ 64 
Ansökan om godkännande pedagogisk omsorg - Rödeby 

Roland Andreasson (S) anmäler delikatessjäv. 

Jenny Kousholt ansöker om att få starta enskild pedagogisk omsorg i form 
av familjedaghem i Rödeby. Familjen, som består av Jenny, hennes man 
och tre barn, bor i ett enfamiljshus med tillhörande trädgård. 
Familjedaghemmet ska bedrivas i det egna hemmet som Villa Kousholt; 
ekonomisk förening. 

Jennys ansökan avser verksamhet för förskolebarn och skolbarn och ska 
bedrivas under vardagar inom ramtiden 6 .00-18.00 utifrån de behov 
placerade barn har. 

Bedömning av ansökan 
Jenny Kousholts ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg i form av 
familjedaghem bedöms svara mot de krav som ställs i skollagen. 

Jenny är beredd att starta verksamheten i juli 2012, dock är vår bedömning att 
godkännande ska lämnas från och med den 1 augusti 2012. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att bevilja ansökan om godkännande för enskild pedagogisk omsorg i form av 
familjedaghem från Jenny Kousholt; Villa Kousholt (Skollagen 25 kap.) 

samt 

att bevilja bidrag till Villa Kousholt utifrån gällande platsbegrepp och 
resursfördelningssystem (Skollagen 25 kap. 10 tom 14 §§). 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i beslutet. 

Sign. Uldrogsbeslyrkonde 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

§ 65 

Sammontrödesdotum Blod 

30 maj 2012 17 

Sammanträdesprotokoll 

BUN.2012.29.002 

Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

Protokoll från Barn- och 
centrala ungdoms kontoret 
samverkansgruppen 

BUN. Yttrande i mål Barn- och 
2011.444- 1534-1536 ungdomsnämnden 
446.043 angående Ordförande 

tillämpning av 
skollagen 

BUN. Yttrande i mål Barn- och 
2011.444- 1534-1536 ungdomsnämnden 
446.043 angående Ordförande 

tillämpning av 
skollagen 

BUN. Dispens från Barn- och 
2011.3878.606 gällande regler och ungdomskontoret 

föreskrifter Anita Ottosson 
Kvalitetssamordnare 

BUN. Dispens från Barn- och 
2012.1448.606 gällande regler och ungdomskontoret 

föreskrifter. Anita Ottosson 
Placering i förskola Kvalitetssamordnare 
före ett års ålder 

BUN. Avgiftsbefrielse i Barn- och 
2012.145.609 förskola ungdomskontoret 

8olvig Ohlsson 
Verksamhetschef 
förskola 

BUN. Beslut om Barn- och 
2012.1418.619 avgiftsbefrielse i ungdomskontoret 

fritidshem Mats Dahl 
Verksamhetschef 
skola och fritidshem 

Justerondes sign. Sign. Sign. Utd rogsbesly rkon de 
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BUN. 
2012.84.046 

BUN9. 
2011.64.606 

BUN9. 
2011.65.606 

BUN9. 
2011.80S.606 

BUN9. 
2012.60S.606 

Beslut 

Beviljande av medel 
ur fonder, 
Karlskrona Samfond 
för 
Dag hemsverksam het 

Prövning om en elev 
ska tas emot i 
grundsärskola 

Prövning om en elev 
ska tas emot i 
grund särskola 

Prövning om en elev 
ska tas emot i grund
särskola och där läsa 
ämnen eller ämnes
områden 

Beslut om huruvida 
elev som mottas i 
grundsärskola ska 
läsa ämnen eller 
ämnesområden 

Sommontrödesdoturn Blod 
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Sammanträdesprotokoll 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Anja Eklund 
Kvalitetschef 

Stöd och utveckling 
Tomas Hall 
Rektor 

Stöd och utveckling 
Tomas Hall 
Rektor 

Stöd och utveckling 
Tomas Hall 
Rektor 

Stöd och utveckling 
Tomas Hall 
Rektor 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 

Justerondes sign. Sign. AJ 
(J 

Sign. Utdragsbestyrko nde 
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§ 66 
Meddelanden 

Kommunfullmäktige § 49 

Kommunfullmäktige § 56 

Kommunfullmäktige § 59 

Kommunfullmäktige § 62 

Kommunstyrelsens AU § 40 

Kommunstyrelsen § 129 

Miljö- och byggnadsnämnden 
§ 141 

Karlskrona kommuns 
Revision 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Sign. 

Sommontrödesdo1um Blod 
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BUN.2011.432.102 
Kommunala val 

BUN.2011.220.042 
Uppföljning per den 29 februari 2012 för 
hela Karlskrona kommuns samlade 
verksamhet 

BUN.2011.288.109 
Förslag till Social Mångfaldsplan för 
Karlskrona kommun 2012 

BUN.2011.406.619 
Skolöverenskommelsen 

BUN.2012.39.041 
Budget 2013 och plan 2014-2015 

8UN.2011 .506.291 
Projekterings- och investeringstillstånd för 
tillbyggnad av Jändelskolan 

BUN.2010.128.291 
Sturkö förskola. Avskrivning av begärd 
detaljplaneändring . 

BUN.2012.132.007 
Barn- och ungdomsnämndens åtgärder för 
ekonomi i balans och kommunstyrelsens 
uppsikt 

BUN.2011.444.043 
Underrättelse, tillämpning av skollagen, 
Karlskrona Montessori AB samt yttrande 
från barn- och ungdomsförvaltningen 

BUN.2011.445.043 
Underrättelse, tillämpning av skollagen, 
Bastasjö språkskola samt yttrande 
från barn- och ungdomsförvaltningen 

Utdrogsbestyrkonde 
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forts§ 66 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Arbetsmiljöverket 

Barn- och elevombudet 

Pernilla Jedhammar 

Maud Sandberg 

Föräldrar, elever m fl 

Sommon!rödesdotum Blod 
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BUN.2011.446.043 
Underrättelse, tillämpning av skollagen, 
Karlskrona språkskola samt yttrande 
från barn- och ungdomsförvaltningen 

BUN.2011.444.043 
Beslut, tillämpning av skollagen, 
Karlskrona Montessori AB samt yttrande 
från barn- och ungdomsförvaltningen 

BUN.2011.445.043 
Beslut, tillämpning av skollagen, 
Bastasjö språkskola samt yttrande 
från barn- och ungdomsförvaltningen 

BUN.2011.446.043 
Beslut, tillämpning av skollagen, 
Karlskrona språkskola samt yttrande 
från barn- och ungdomsförvaltningen 

BUN.2012.143.291 
Resultat av inspektion, Ramdala skola 

BUN.2012.146S.606 
Anmälan om kränkande behandling vid 
Jändelskolan, Karlskrona 

BUN.2012. 7.004 
Synpunkter på förslagen om nedskärning i 
Holmsjö skola. 

BUN.2012.96.046 
Ansökan om pengar ur Karlskrona skol
väsendes samfond för skolledare och lärare. 

BUN.2011.406.619 
Skrivelser gällande Bättre skola 2012 
samt svar från politiker. 

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

Justerandes sign. Sign. Sign. Utdragsbestyrkonde 
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§ 67 
Kurser och konferenser 

Inga kurser eller konferenser. 

Sign. 

/( 
,,~?);:f. 

Jf":1 V 

Sign. 
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Justerandes sign. 

§ 68 
Övrigt 

Regelverk för friskolors antagning av elever 
Nicklas Platow (M) frågar om det finns något regelverk för friskolors 
antagning av elever. 

Vårdnadsbidrag 
Helene Gustafsson (S) ställer frågor gällande vårdnadsbidrag. 

Sign. Sign. Utdragsbesty rkan de 
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Barn- och Ungdomsnämnden 30 maj 2012 

Bilaga I 
BUN den 30 maj 2012 

§ 63 

· Silrskilt yttrande ärende 10: Ansökan om godkännande för fristående förskola Skrävle 

Vänsterpai1iet deltar inte i beslutet då vi anser att kommunen själva borde fortsätta driva 
Skrävle förskoia, liksom Skrävle skola. Vi är fortfarande övertygade om att förskolan och 
skolan ha- en nyckelroll både när det gäller barns utveckling OCH utvecklinge11 såväl på 
landsbygden, som i staden. Har vi ambitionen att (hela) kommunen ska växa både som 
människor och i antal, måste vi ha ambitioner när det gäller förskolan och skolan. Samtidigt 
som vi har ambitioner för landsbygden. Det tänker Vänsterpartiet fortsätta med! 

Asa Gyberg-Karlsson, Vänste1partiet 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sam manträde  
den 27 juni 2012 
 
§ 69 Budgetuppföljning maj 2012  
 
§ 70 Förslag till utformning av strukturbidrag för 2012   
 
§ 71 Tilläggsanslag till förskolan 2012  
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 27 juni 2012 kl 08.30 – 14.50 
   
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M)   
  Roland Andréasson (S)      
 Helene Gustafsson (S) 
 Bo Svensson (S) 
 Emma Stjernlöf (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Ola Svensson (SD)      fr o m § 71 föredragn kl. 09.00 t o m föredragn slut kl. 12.10 

 Peter Christensen (FP) 
 Pernilla Persson (C) 
 Åsa Gyberg Karlsson (V) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
     
Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S) 
  Eva Henningsson (S)   
               
 Ersättare 
 Gabriel Böck (M) 
 Magnus Johansson (M)   t o m föredragningens slut kl. 12.10 

 Anders Lundberg (MP) 
    
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
 Ann-Christin Östbergh, controller 
 Lena Dehlin, personalspecialist 
 Anita Ottosson, kvalitetssamordnare 
 Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare   § 78 Betyg vt 2012  

 Gunilla Bergman, rektor Lyckeby skolområde   § 72  

 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera   Pernilla Persson (C) 
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen 
  den 2 juli 2012  
  
Justerade paragrafer §§ 69-82        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 27 juni 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla  
den 2 juli 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Kommunstyrelsen   BUN.2011.508.041 
Ekonomi 
Akten  
  
 

§ 69 
Budgetuppföljning maj 2012 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande budget-
uppföljning per den 31 maj 2012. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 971,9 Mnkr. 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per  
den 31 maj 2012 uppgår till 428,1 Mnkr, att jämföra med budgeterat 
utfall om 438,51 Mnkr, således en positiv avvikelse med 10,2 Mnkr. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i maj om besparingar rörande IT och 
telefoni. Beslutet får effekt på förvaltningen genom att dess ram 
reduceras med 763 tkr innevarande år. 
 
Investeringsredovisning 
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt  
kvarvarande överförda medel från 2011, kommer att förbrukas. 
  

 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden 
 besluta 
 

att   budgetuppföljningen per den 31 maj 2012 godkänns och överlämnas  
 till kommunstyrelsen. 
 
att reducering av nämndens budgetram med 763 tkr för besparing av IT 
 och telefoni belastar nämndens reserv. 
 
Yrkanden 
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget förslag 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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M Dahl BUN.2012.185.043  
Ekonomi 
Berörda rektorer 
Akten 

 
§ 70 
Förslag till utformning av strukturbidrag för 2012 
 
Skolöverenskommelsen som beslutades av kommunfullmäktige den  
26 april 2012 innebär avveckling av ett antal skolor från och med 
höstterminen 2013.   
När avvecklingen är genomförd skapas det bland annat bättre 
förutsättningar rent ekonomiskt för kvarvarande enheter att kunna 
bedriva verksamheten inom de ramar som elevbidraget genererar till 
varje skola. Ett bärande element i beslutet till en förändrad skolstruktur 
är förbättrade förutsättningar att bygga starka och framgångsrika skolor 
utanför för centralorten och att kunna säkerställa en service till 
kommunens medborgare som innebär ett rimligt avstånd till barnens 
hemskola, en närhetsprincip.   
 
I avvaktan på verkställighet av beslutet med medföljande budgeteffekt 
finns för 2012 behov av ekonomiskt stöd, strukturbidrag, till de små 
skolenheter som ligger utanför centralorten och som av strukturella skäl 
har ett för litet elevunderlag som bas för sin budget.  
 
Förvaltningen föreslår därför att de skolor i kommunen som ligger 
utanför centralorten och som har ett elevunderlag i årskurs 1-6 
understigande 100 elever erhåller ett strukturbidrag för att få rimliga 
budgetförutsättningar för 2012. Strukturbidraget finansieras genom att 
från nämndens reserv ianspråkta ca 3,5 mnkr som fördelas mellan de 
skolor som uppfyller kriterierna. 
 
Beslutet om ett strukturbidrag med denna utformning gäller endast för 
2012.  
 
De skolor som kommer att omfattas av ovan nämnda strukturbidrag/och 
fördelning, är följande: 
   
Fågelmara skola 140 000 kr Kättilsmåla skola 350 000 kr  
Torhamns skola  600 000 kr Fridlevstad skola 350 000 kr  
Sturköskolan 750 000 kr Tvings skola  350 000 kr 
Holmsjö skola  650 000 kr Strömsbergs skola  350 000 kr 
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forts § 70 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att   från nämndens reserv ianspråkta ca 3,5 Mnkr till ett strukturbidrag för 2012 
 
att  förvaltningen får i uppdrag att fördela ut bidraget mellan berörda skolor. 
 
Yrkande 
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
Helene Gustafsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1. 
____________ 
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S Ohlsson BUN.2012.186.043 
Ekonomi 
Berörda fskl.chefer 
Akten 

 
§ 71 
Tilläggsanslag till förskolan 
 
Förskolan, liksom skolan, har en ansträngd ekonomi under 2012, med 
den skillnaden att det inte blir lika synligt vad gäller förskolan i ett 
ekonomiskt perspektiv, eftersom den verksamheten har större 
möjligheter att påverka/öka sina intäkter. Det sker dock till priset av 
större barngrupper och vad det kan innebära för risker ur ett 
kvalitetsperspektiv.  
De budgetåtgärder som vidtas inom förskolan under 2012 sker 
samtidigt som verksamheten har stärkta krav på måluppfyllelse utifrån 
förskolans nya läroplan.  
Detta är påtalat från förvaltningen och utifrån det har ordförande gett ett 
uppdrag att ta fram förslag till en ansats som i någon mån kan reglera 
trycket på förskolans organisation under hösten 2012.  
Förvaltningens förslag är att ge ett ekonomiskt stöd till de förskolor som 
måste ha en särskild resursperson anställd för barn som är har intensiv 
beteende träning, IBT. Dessa går inte under de kriterier som gäller för 
BSB-potten och innebär en särskild ekonomisk belastning för berörda 
enheter.  
Konkret innebär det att högst 1 mnkr (5,5 tjänster) disponeras från 
reserven för att kunna fördelas till fem förskolor, fyra kommunala och en 
fristående, som berörs i höst. Dessa förskolor har barn som, enligt 
önskemål från föräldrarna och efter rekommendation från 
barnhabiliteringen, tränas enligt IBT-metoden. Pengarna fördelas ut från 
och med 1 augusti 2012 och året ut. 
 
Därtill anser förvaltningen det relevant att förskolan får en riktad 
förstärkning för att kunna fortsätta arbetet inom KLIV-projektet 
(=kreativa lärprocesser i verksamheten).  
Förskolan och skolan har under flera år arbetat med KLIV-projekt. Detta 
är en kultursatsning där professionella konstnärer tillsammans med 
pedagogerna planerar och genomför det pedagogiska arbetet, som 
knyts till ett kunskapsområde. Skolan får statlig finansiering med 630 
000 kronor (för läsåret) för dessa projekt genom Statens Kulturråd 
medan denna finansieringsmöjlighet inte finns för förskolan. KLIV-
projekten är mycket uppskattade och helt i linje med de uppdrag som 
förskolan har enligt styrdokumenten. 
För att förskolor ska kunna delta i dessa projekt även under hösten så 
föreslås att 50 000 kronor tillförs dem för att underlätta för dem att delta 
i dessa utvecklingsprojekt.  
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   från nämndens reserv ianspråkta högst 1mnkr till resurspersoner för  
 IBT-träning i förskolan för hösten 2012 
 
att   förvaltningen får i uppdrag att fördela ut dessa medel till berörda förskolor 
 
att från nämndens reserv ianspråkta 50 000 kr för finansiering av KLIV-projekt  
 i förskolan hösten 2012 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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M Dahl BUN.2011.507.291 
Berörda rektorer 
Akten     
     

 
 
§ 72 
Projekterings- och investeringstillstånd för Lyckeb y kunskapscentrum 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april om skolstruktur för Karlskrona 
kommun inrymmer utveckling/etablering av Lyckeby Kunskapscentrum, LKC. 
Det innebär en F-9 verksamhet som omfattar dagens verksamheter vid, 
Lyckebyskolan (f-5) och Vedebyskolan (6-9), Lyckåskolan (särskola 1-9) samt 
årskurs 7-9 särskola vid Rosenfeldtskolan. 
 
En bärande tanke vid utveckling/etablering av Kunskapscentrum med 
verksamhet F – 9 är möjligheten till koncentration och stor flexibilitet i 
användning av samlade resurser. Befintliga Nättraby kunskapscentrum har 
stått som exempel, en stor enhet med tydliga inre avgränsningar för olika 
åldersgrupper och behov – en skola som uppnår goda kunskapsresultat, 
noterar sig i SKL:s attitydundersökning om nöjdhet och är resurseffektiv.  
Skollagen ställer idag krav på tillgång till elevhälsa för samtliga barn/elever 
och på att de elever som behöver stöd också får detta. Ett kunskapscentrum 
ger ökade förutsättningar att svara upp mot dessa krav inte minst utifrån den 
bredd av kompetens som blir tillgänglig för hela verksamheten. Tillgången till 
en bred kompetens innebär också en ökad förmåga hos verksamheten att 
möta alla barn/elevers behov för ett framgångsrikt lärande. För särskolan 
innebär detta ökade förutsättningar för en väl fungerande integrering i 
grundskolans övriga verksamhet. En större enhet kan också hålla ett 
välsorterat skolbibliotek och på ett resurseffektivt sätt bygga en it-struktur som 
gynnar utvecklingen av digital kompetens, två saker som är krav i den nya 
skollagen.  
 
Språk och science är den profil som planeras för verksamheten och som 
tillsammans med deltagande i Undervisningslyftet förväntas bidra till ökad 
måluppfyllelse. 
Under etableringsfasen kommer enheten att ha ett uppdrag att utveckla och 
tydliggöra sin verksamhetsidé som ska vara tydlig för elever och föräldrar.   
 
En förstudie har genomförts i samarbete med rektorerna med målsättningen 
att utifrån verksamheternas behov skapa optimalt lokalutnyttjande. 
 
Behov av åtgärder 
Verksamheten kommer att omfattar verksamheterna förskoleklass, fritidshem, 
särskola och grundskola åk 1-9 för sammanlagt ca 550 barn/elever. 
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forts § 72 
 
Schemaläggning utifrån gällande kursplaner och krav på undervisningstid 
ställer krav på att ytor för  
o ämnena slöjd, teknik och idrott skapas, detta ökade behov tillgodoses i   
 huvudsak genom anpassning av befintliga lokaler  
o omklädning i samband med idrott, två omklädningsrum byggs i anslutning 
 till befintliga 
o matsal, genomförs genom att delar av befintlig aula tas i anspråk 
o undervisning i årskurs F-6 och särskola 1-9, skapas i huvudsak genom 
 anpassning av befintliga lokaler i huvudbyggnad, nuvarande förskola och 
 den sk övningsbygganden 
o fritidshems- och klubbverksamhet, skapas genom tillbyggnad 
o no-undervisning och matteverkstad, ett science center uppförs  
 (ca 300 kvm) och ersätter befintliga salar i huvudbyggnaden som blir 
 basutrymmen för år 3-6.  
  
För barn/elever i de yngre åren behöver lek- och utemiljö anpassas. Befintliga 
fasta lekredskap som idag är placerade på Lyckebyskolan och Lyckåskolan 
flyttas till LKC. 
 
Lokalutnyttjande och ekonomi 
Lokalerna utformas utifrån de principer som beslutats av barn- och 
ungdomsnämnden d v s för att såväl förskola som grundskola i framtiden ska 
kunna nyttja lokalerna utifrån barn- och elevströmmarnas variation.  
Lokalerna vid Lyckåskolan och Lyckebyskolan friställs vilket innebär att total 
lokalyta för BUN minskar. Vid Rosenfeldtskolan möjliggör flytten av särskolan 
årsk 7-9 att plats för förskoleverksamhet skapas, också beslut i 
skolöverenskommelsen. Verksamheten vid Vedeby förskola flyttas till befintlig 
verksamhet på Gullberna vilket frigör lokaler för LKC. Vid Rosenfeldtskolan 
möjliggör flytten av särskolan åk 7-9 att plats för förskoleverksamhet skapas.  
 
Den minskning av den hyrda ytan för Lyckåskolan, Lyckebyskolan och 
Vedebyskolan med 3 126 m2 innebär att en större del av förhyrd yta blir 
undervisningsyta. Denna förändring åstadkoms genom 
o anpassning av befintliga lokaler vid Vedebyskolan och Vedeby förskola 
 genomförs  
o att ca 500 kvm lokalyta byggas 
o anpassning av ute- och lekmiljö för de yngre åldrarna genomförs 
 
Kostnaderna för anpassningar av befintliga lokaler och utemiljö samt 
nybyggnation beräknas uppgå till 19-20 mnkr. Inför beslut om 
skolöverenskommelsen gjordes hastigt en schabloniserad beräkning på 
behovet av undervisningsyta vid nedläggning av Lyckebyskolan; kostnaden 
uppgick till motsv ca 7 mnkr; i det fortsatta utredningsarbetet har framkommit 
stort utökat behov av specialsalar för att klara schemaläggning för såväl f – 5 
som tillkommande särskola (som inte ingick i uppdraget enligt 
skolöverenskommelsen).  
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Den utökade årshyran ska ställas mot den effektivisering av verksamheten 
som förutses enligt beskrivning ovan samt i relation till kostnaden för det stora 
renoveringsbehov som fortsatt verksamhet vid Lyckebyskolan hade medfört; 
därtill flytt och etablering av en sammanhållen särskola.  
Det är förvaltningens bedömning att det är god ekonomisk hushållning att 
satsa framräknade investeringsmedel för etablering av beslutade 
kunskapscentrum i Karlskronas skolstruktur.   
  
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta 
 
att   hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att 
 genomföra en projektering för etablering av ett kunskapscentrum i 
 anslutning till och på Vedebyskolans och Vedeby förskolas tomtmark 
 
att   hemställa hos Tekniska nämnden om att ansöka om investeringstillstånd 
 om 19-20 mnkr för etablering av Lyckeby kunskapscentrum  
 
Yrkanden 
Roland Andréasson (S) yrkar på återremiss för att ta upp ärendet i ett extra 
sammanträde med barn- och ungdomsnämnden med datum enligt ordförande. 
 
Nicklas Platow (M) bifaller Roland Andréassons yrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller åter- 
remitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att  
återremittera ärendet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att  återremittera ärendet för att ta upp det i ett extra sammanträde med barn- 
 och ungdomsnämnden med datum enligt ordförande. 
_____________ 
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M Dahl BUN.2012.159.290 
Berörd rektor 
Akten 

 
 
§ 73 
Tillbyggnad av verksamhetsyta på Fridlevstad skola 
 
Bakgrund 
I Fridlevstad finns en F-6 skola och förskola lokaliserade inom samma 
”skolby” och över tid har lokaler samnyttjats utifrån behov.  Idag finns 
en grupp 5-åringar i lokaler som också rymmer fritidshem, F-3 och 
matsal.  
Idag finns fritidsverksamheten på flera platser inom ”skolbyn”. För att 
åstadkomma en effektiv personalorganisation behöver 
fritidshemsverksamheten samlokaliseras. Det är ett skäl till behov av 
utökad lokalyta.  
Den nya läroplanen ställer ökade krav på undervisningens kvalité bl a 
i de naturorienterande ämnena. Idag finns i Fridlevstad skola 
begränsade möjligheter att möta detta krav. I den 
skolöverenskommelse som träffats finns en ambition att skapa starka 
landsbygdsskolor som möter kraven i de nya styrdokumenten. Det är 
det andra vägande skälet till det utökade lokalbehovet.  
 
Förslag 
Utifrån ovan har en förstudie genomförts av Tekniska förvaltningen 
för en tillbyggnad av skolan på ca 125m2.  
Barnkullarna i området fluktuerar mellan åren vilket innebär att det 
ibland är skolan och fritidhemmet som är i behov av mer yta och 
ibland förskolan.  Förslaget att bygga till på en av skolbyggnaderna 
baseras på att vi vill tillskapa en yta som kan användas flexibelt av 
förskola, skola och fritidshem utifrån behov.  
Utifrån gjord förstudie bedöms kostnaden för byggnaden till ca 2,5 
miljoner kronor. Vilket ger en årshyra för Barn- och 
ungdomsnämnden på ca 250 000 kronor. Byggnaden kan stå klar 7 
månader efter beställning till Tekniska förvaltningen. 
 
Detaljplanering av lokalerna görs tillsammans med berörd personal 
efter att beslut fattats. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  hemställa hos tekniska nämnden, att uppdra till tekniska förvaltningen, 
 att ansöka om projekterings- och investeringstillstånd för tillbyggnad 
 av Fridlevstad skola. 
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Yrkanden 
Roland Andréasson (S) yrkar på återremiss för att ta upp ärendet i ett extra 
sammanträde med barn- och ungdomsnämnden med datum enligt ordförande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller åter- 
remitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att  
återremittera ärendet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att  återremittera ärendet för att ta upp det i ett extra sammanträde med barn- 
 och ungdomsnämnden med datum enligt ordförande. 
____________ 
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Skolinspektionen BUN.2012.147.630 
A Ottosson 
Akten 

 
 
§ 74 
Förslag till yttrande över svar på kommunens yttran de gällande 
ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fri stående förskole- 
klass, grundskola och fritidshem för Strömsbergs fr iskola 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012 att Strömsbergs skola 
ska avvecklas från och med höstterminen 2013. 
 
Lokaler med mera 
Barn- och ungdomsförvaltningen hade, när remissvar på ansökan skrevs, 
ingen kännedom om vad som avhandlats mellan sökande och fastighets- 
chefen när det gäller lokalerna i Strömsberg. I ansökans skrivning om att  
”ta över” befintliga skollokaler inklusive inventarier/utrustning och skolbibliotek 
framgår inte tydligt vad som menas. Mot bakgrund  av att det också anses att 
friskolan avser att ta över utrustning och inventarier till en symbolisk summa 
bedömde vi att det fanns fog för de kommentarer vi lämnade i remissvaret för  
att tydligöra att barn- och ungdomsförvaltningen inte diskuterat eller gjort  
överenskommelse om något övertagande.  
Uppgiften om att paviljongen i Strömsberg skulle flyttas till Fridlevstad var vid  
den tidpunkt vi lämnande yttrandet korrekt. Härefter har situationen förändrats 
utifrån nya beslut.  
Paviljongen är fortfarande hyrd av barn- och ungdomsförvaltningen men hur  
och var den ska användas för skolorganisationens behov är ännu inte 
fastställt.  
 
Elevunderlag 
Andelen elever som går på Strömsbergs skola har minskat med sju elever från 
höstterminen till vårterminen. 
Inför läsåret 2012/2013 finns, enligt idag tillgängliga uppgifter, totalt 60 elever 
i förskoleklass tom årskurs 6. Mot bakgrund av detta blir antalet elever i  
Strömsbergs skola inför 2013/2014 färre än vad sökande prognostiserat i sin 
ansökan. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen. 
 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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S Ohlsson BUN.2012.189.611  
A Ottosson      
Förskolechefer     
Berörda 
Akten   

§ 75 
Riktlinjer för kommunal pedagogisk omsorg 
 
Andelen familjedaghem har minskat över tiden och vi har idag 17 
kommunala och tre fristående familjedaghem i kommunen. Från hösten 
2012 kommer antalet enheter i kommunal regi att minska till åtta, 
medan ytterligare ett familjedaghem i fristående regi startar.  
Flertalet familjedaghem i Karlskrona har bedrivit sin verksamhet i lokal 
tillsammans med annan/andra dagbarnvårdare. Denna utveckling har 
delvis sitt ursprung i ett behov av att reglera dagbarnvårdarnas arbetstid 
kontra behovet av omsorg för placerade barn. Dagbarnvårdarna har i 
lokalen kunnat lämna över sin barngrupp till kollega när hennes 
arbetstid ”varit förbrukad”. Genom att familjedaghemmen finns i lokal så 
uppfattar många föräldrar att verksamheten per definition är förskola. 
Detta har också Skolverket konstaterat i en nyligen genomförd nationell 
kartläggning av pedagogisk omsorg (Rapport 370/2012). Skolverket 
påvisar bl.a. att många kommuner är osäkra på hur begreppet 
pedagogisk omsorg ska tolkas och vilka krav som kan ställas på 
verksamheten. Kartläggningen visar också att många kommuner saknar 
mål och riktlinjer för verksamheten.  
Enligt 25 kap 2 § skollagen ska kommunerna sträva efter att erbjuda ett 
barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem om barnets 
vårdnadshavare önskar det. 
Vi vill försöka tillmötesgå önskemål från de föräldrar som önskar 
pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Detta vill vi göra utifrån de 
behov vi ser och med utgångspunkt i vad skollagen nu föreskriver samt 
vad som kommit fram i Skolverkets kartläggning. Vi vill kunna erbjuda 
pedagogisk omsorg i familjedaghem som ett alternativ till förskola och 
fritidshem och ta fram riktlinjer för att tydliggöra denna 
verksamhetsform. 
 
Förslag  
Framtagna riktlinjer föreslås gälla från och med den 1 januari  2013. I 
övrigt ska de regler och tillämpningsföreskrifter som finns för förskola 
och fritidshem gälla. Familjedaghem som redan finns kommer 
successivt att anpassas till riktlinjerna. 
Riktlinjernas innebörd ska skriftligen klargöras för de föräldrar som 
väljer pedagogisk omsorg. 
 
MBL-förhandling § 11 är gjord den 19 juni. 
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forts § 75 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn – och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att   anta föreslagna riktlinjer för pedagogisk omsorg i form av 
 familjedaghem samt 
 
att   riktlinjerna ska gälla från och med  den 1 januari 2013 och 
 utvärderas till den 31 december 2013.  
 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Skrävle Youngsters ek fören. BUN.2012.53.631 
A Ottosson 
M Dahl 
Akten 

 
§ 76 
Yttrande Skrävle fritidshem 
 
Skrävle Youngsters ekonomisk förening ansöker om godkännande av 
fristående fritidshem i Skrävle. Önskat startdatum är den 1 september 2012. 
 
Bedömning av ansökan 
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för ………och fritidshem. 
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter 
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på 
lång sikt för eleverna eller för den dela av skolväsendet som anordnas av det allmänna i 
den kommun där utbildningen ska bedrivas. Skollagen 2 kap 5 §: 
 
Skrävle Youngsters ekonomiska förenings ansökan, svarar inte mot de 
krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen samt de krav 
som ställs i läroplanen. I sammanfattning av ansökan ovan 
exemplifieras bristerna i ansökan.  
 
Vi har idag en kommunal skola och ett kommunalt fritidshem i Skrävle i 
direkt anslutning till varandra. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda 
utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola 
och grundsärskola. (Skollagen 14:3). Etablering av ett fristående 
fritidshem innebär att det kommunala fritidshemmet måste stänga. 
Enligt förarbetena till skollagen avses med ”påtagliga negativa följder” 
bl.a. att kommunen skulle tvingas lägga ned befintlig enhet och detta 
skulle medföra att avståndet till närmsta kommunala enhet avsevärt 
skulle öka för elever i kommunen.  
 
Förslag till avslag på ansökan bygger på att ansökan inte är tillfyllest, att 
kommunen har en skyldighet att erbjuda fritidshem i kommunal regi 
samt de negativa följder som uppstår för kommunen om ett fristående 
fritidshem etableras i Skrävle.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn – och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   avslå Skrävle ekonomiska förenings ansökan om att bedriva    
      fristående fritidshem i Skrävle.  
 
Yrkanden 
Pernilla Persson (C), yrkar på att återremittera ärendet så Skrävle Youngsters 
ekonomiska förening har möjlighet att komplettera sin ansökan. 
Roland Andréasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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forts § 76 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att  
avgöra ärendet idag. 
 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att 
barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att   avslå Skrävle ekonomiska förenings ansökan om att bedriva   
      fristående fritidshem i Skrävle.  
 
Pernilla Persson (C) lämnar in särskilt yttrande, bilaga 2. 
____________
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Kommunfullmäktige BUN.2011.406.619  
Akten 

 
 
 
§ 77 
Utredning Sunnadal/Wämö 
 
Utredare Lars Larsson presenterar vad utredningen kommit fram till. 
 
I skolöverenskommelsen gavs ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur 
Sunnadalskolan och Wämöskolan kan integreras till en högstadieskola. En 
tillsatt utredare har genomfört uppdraget med medverkan av 
förvaltningsledning och berörda rektorer. I utredningsarbetet har även 
personal, skolråd och elevråd medverkat.  
 
Utredningen som föreligger innehåller enligt uppdrag en beskrivning och 
analys av förutsättningarna för integration av de båda högstadieskolorna, samt 
förslag till hur arbetet med integrationen bör bedrivas framgent.  
 
Utredningen påvisar komplexiteten i ett genomförande av det givna uppdraget 
och inbegriper en genomarbetad riskanalys med stöd i forskning på området. 
Sammantaget ger utredningen underlag för förslag till beslut som innebär att 
någon förändring inte bör göras med omedelbar verkan, men väl att en 
process bör inledas för att åstadkomma en ökad integration i Karlskronas 
skolor och förslag till hur det arbetet kan påbörjas av förvaltningen.   
 
Ordförande och nämndens ledamöter tackar Lars Larsson för en bra och  
utförlig utredning. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 

 att  Sunnadalskolans högstadium inte flyttas över till Wämöskolan mot 
 bakgrund av de slutsatser som utredningen redovisat. 

 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 __________ 
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§ 78 
Aktuell information 
 
1. Kvalitetskommissionen 

   Informationen flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
   i september 2012. 
 

2. SYV-information 
 Kommunfullmäktige tog i samband med budget 2012 och planer för  
 2013-2014 den 21 juni 2011 § 104 beslut om att utreda frågan om  
 studie- och yrkesvägledarna. 
 Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har  
 ett gemensamt uppdrag att arbeta fram ett förslag. 
 Ett arbetsdokument har tagits fram. Planen som är gemensam för  
 de båda nämnderna kommer att presenteras på respektive nämnd 
 augusti/september 2012. 
 Planen beräknas tas i bruk den 1 januari 2013. 

   
3. Betyg vt 2012 

  Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad informerar kort om betygsresultaten 
  för årskurs 9 vårterminen 2012. 
  Andel med betyg i alla ämnen (kommunala skolor) är 76 %. 
  92 elever saknar behörighet i ett eller flera ämnen. 77 av dessa elever 
  har anmält sig till sommarskolan. I år har andelen som saknar betyg i  
  flera ämnen ökat. 
  Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan (totalt i kommunen) 
  är i år 86%. 
 

4. Information förhandling övertalighet 
  Förvaltningschef Maria Persson och personalspecialist Lena Dehlin 
  informerar om hur långt förhandlingarna om övertalighet har kommit. 
  Förvaltningen förhandlar nu med kommunal om en turordningslista. 
  Förhandlingarna med lärarorganisationerna har strandat.  
  Listorna för lärarorganisationerna kommer därför inte vara klara förrän  
  i september vilket fördröjer uppsägningstiderna.  
  Parallellt samarbetar förvaltningen tillsammans med handikapp-  
  förvaltningen som behöver rekrytera mer personal.  
 

5. Investeringar/lokalplaneringar 2012-2017  
  Förvaltningschef Maria Persson informerar om vilka förslag till   
  investeringar och projekt som är aktuella för respektive skolområde. 
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 forts § 78 
 

6. Lägesrapport 2011 kvalitetsaspekter, resultat oc h jämförelser 
  Kvalitetschef Anja Eklund lämnar en lägesrapport för kvalitetsaspekter  
  2011 – resultat och jämförelser. Detta är en första sammanställning  
  enligt ”kvalitetsmodellen”. 
   

7. Redovisning klagomål/anmälningar 
  Kvalitetssamordnare Anita Ottosson redovisar sammanställningen av  
  de klagomål som inkommit till förvaltningen genom kommunens tjänst: 
  Synpunkter och klagomål samt de synpunkter som inkommit direkt till 
  barn- och ungdomsförvaltningen. 
  Redovisningen avser 2011 samt 2012 fram till dagens datum. 
 
  Vidare informeras om anmälningar om kränkande behandling samt 
  anmälningar som gjorts till Skolinspektionen. 
  _____________ 
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§ 79 
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutander ätt 
   
 Protokoll från  

centrala samv gr 
 

Barn- och ungdomskontoret 

BUN. 
2012.96.046 

Beviljande av 
medel ur fonder 

Barn- och ungdomskontoret 
Maria Persson 
Förvaltningschef 
 

BUN. 
2012.154.214 

Yttrande i plan- 
ärende,  
detaljplan 
Nordstjärnan 31, 
Trossö 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 
Verksamhetschef förskola 

BUN. 
2012.169.214 

Yttrande i plan- 
ärende, detaljplan  
Verkö 3:267 
Flextronicsfabriken 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 
Verksamhetschef förskola 

BUN. 
2011.285.214 

Yttrande i plan- 
ärende, detaljplan  
Säljö udde 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 
Verksamhetschef förskola 
 

BUN 
2011.537S.606 

Dispens från  
gällande regler 
och föreskrifter 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 
Kvalitetssamordnare 
 

BUN3 
2012.236.606 

Rätt att slutföra 
utbildningen 
 

Lyckeby skolområde 
Vedebyskolan 
Ulla Winza 
 

BUN3 
2012.237.606 
 
 
 

Rätt att slutföra 
utbildningen 
 

Lyckeby skolområde 
Vedebyskolan 
Ulla Winza 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations- 
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
____________
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§ 80 
Meddelanden 
 

        Kommunfullmäktige § 77 BUN.2010.517.042 
  Revisionsberättelse år 2011 och beslut om 
  ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,  
  nämnderna och de enskilda förtroendevalda 
  i dessa organ 
 
 Kommunfullmäktige § 79 BUN.2011.220.042 
  Redovisning av uppdrag att hitta  
  rationaliseringar, effektiviseringar och 
  åtgärder motsvarande 50 Mkr 
 
 Kommunfullmäktige § 86 BUN.2012.165.004 
  Balansförteckning över obesvarade motioner 
  och medborgarförslag den 1 april 2012 
 
 Rädda Barnen BUN.2012.162.619 
  Undersökning om mobbing och utanförskap – 
  hur har det gått sen? samt svar från  
  kvalitetschef Anja Eklund 

  
  Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.406.619 
  Beslut; laglighetsprövning enligt kommunal- 
  lagen; nu fråga om avvisning 
 
 Barn- och elevombudet BUN.2012.97S.606 
  Beslut; Anmälan enlift 14a kap skollagen samt 
  6 kap skollagen 
 
 Skolinspektionen BUN. 2012.80S.606 
  Anmälan angående skolsituationen för elev 
  vid Tving skola i Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN. 2012.176S.606 
  Anmälan angående skolsituationen för elev 
  vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.22.609 
  Uppföljning av Skolinspektionens beslut 
  angående urvalsgrunder för elever till  
  Rosenholmskolan Sport College 
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 forts § 80  
 
 Föräldrarna Ramdala skola BUN.2011.406.619 
 genom föräldrarådet Angående organisationsförändringarna på 
  Ramdala skola 
  
 Medborgare i Karlskrona BUN.2012.7.004 
  Synpunkt gällande skolavslutningarna 
 
 Föräldrar, övr medborgare, BUN.2012.14.004 
 Skolverket m fl Skrivelser gällande skolavslutningarna 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna oc h informationen 
 tas till protokollet. 
 ________  
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§ 81 
Kurser och konferenser 
 
Rektorn och lagen 
Tid: 11-12 oktober 
Plats: Jönköping 
Pris: 2350 kr 
 
Intresseanmälan till Eva Karlsson snarast. 
______________ 
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§ 82 
Övrigt 
 
Avtackning 
Eva-Britt Dahlström (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- 
och ungdomsnämnden. Eva-Britt avtackas med blomma och boken  
”Skola i gränsland” av Peter Skogsberg. 
Ordförande tackar Eva-Britt för hennes engagemang i nämndens arbete. 
 
Birgitta Gamelius (M) har även hon avsagt sig sitt uppdrag som ledamot 
i barn- och ungdomsnämnden. En bok skickas till Birgitta som tack för  
hennes arbete i nämnden. 
___________ 

  



Särskilt  yttrande ang. Skrävle Youngsters Ekonomisk förenings ansökan att öppna Fritidshem i 

Skrävle 

 

Situationen i Skrävle har uppstått eftersom Karlskrona kommun lagt ned förskolan i Skrävle och har 

beslutat lägga ned skolan och därtill hörande fritidshem.  

Ett föräldrakooperativ, Skrävle youngsters ekonomisk förening har bildats och har fått tillstånd till att 

bedriva förskola i Skrävle och vill också driva fritidshem.  

Centerpartiet ser positivt på föräldrars engagemang i sina barns skolgång och är därför positiva till att 

Skrävle youngsters ekonomisk förening får ta över fritids i Skrävle. 

I svaret från förvaltningen står att man avstyrker ansökan bla då det innebär negativa följder för 

kommunen. Frågan är om det inte snarare kan innebära en fördyring för kommunen om kommunen 

ska bedriva fritidshem i Skrävle mellan kl. 06‐18. 

Det finns ett par saker som behöver kompletteras i Skrävle youngsters ekonomisk förenings ansökan 

bl.a. lokalfrågan och hur matfrågan ska lösas. När dessa kompletteringar är gjorda ser centerpartiet 

positivt på att Skrävle youngsters ekonomisk förening bedriver fritidshem i Skrävle. 

Vi har dessutom en lagstiftning ang. fri etableringsrätt att förhålla oss till. 

För centerpartiet  

Pernilla Persson 

 

 



BUN 2012-06-27 

 

Socialdemokraterna 

 

Särskilt yttrande ärende 2: Förslag till utformning av strukturbidrag för 2012. 

 

Ovanstående ärende rörande strukturbidrag till de landsbygdsskolor vars elevunderlag är för 
litet för att budget under innevarande år ska kunna hållas, var ett beslutsärende för nämndens 
ledamöter att ta ställning till. Vi i den socialdemokratiska BUN-gruppen menar dock att 
frågan i praktiken har behandlats som ett ärende av informationskaraktär då nämndens 
ledamöter inte har haft relevant beslutsunderlag att tillgå för att på sakliga grunder kunna ta 
ställning till förvaltningens förslag.  

När förslaget om strukturbidrag presenterades under nämndens AU 2012-06-14 påpekade de 
socialdemokratiska ledamöterna att underlaget var bristfälligt, bl.a. saknades summor på hur 
mycket respektive skolenhet skulle erhålla. Tjänstemannaförslaget gick ut på att förvaltningen 
skulle fördela 4 Mnkr från nämndens reserv till de olika skolorna. Vi från socialdemokraterna 
begärde då att nämndsledamöterna inför nämndsammanträdet 2012-06-27 skulle få en tydlig 
redovisning över tjänstemannaförslaget på fördelning av strukturbidraget samt grunderna för 
hur förvaltningen hade kommit fram till denna fördelning. 

I handlingarna inför nämndsmötet 2012-06-27 saknades information i detta ärende, ej heller 
fick nämndsledamöterna något skriftligt underlag på mötet. Informationen bestod i att en 
power-point-bild visades där summorna till varje skola var angiven, samt att förvaltningen 
muntligt informerade om att förvaltningen tillsammans med respektive rektorer hade kommit 
fram till dessa summor. Ingen dokumentation från dessa överläggningar eller 
konsekvensbeskrivning för olika alternativ har förevisats nämndsledamöterna.  

Vi i den socialdemokratiska BUN-gruppen valde trots det bristfälliga underlaget att tillstyrka 
förvaltningens förslag, då det annars skulle ha inneburit avsevärda olägenheter för respektive 
skolenhet att inte få klara direktiv över budgetramarna inför höstterminen 2012. Vi vill dock 
påpeka för framtida ärenden att vi anser informationen undermålig och otillräcklig för att vi 
som beslutsfattare ska kunna ta ställning och inför kommunmedlemmarna kunna redogöra för 
och motivera våra ställningstaganden i beslutsärenden.  

 

För den socialdemokratiska BUN-gruppen 

 

Helene Gustafsson 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens ext ra sammanträde  
den 20 augusti 2012  
 
 
§ 83 Projekterings- och investeringstillstånd Lyckeby Kunskapscentrum 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 måndagen den 20 augusti 2012 kl 09.00-11.35 
   
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M)   
    2:e v ordf Patrik Hansson (S)      
 Helene Gustafsson (S) 
 Bo Svensson (S) 
 Emma Stjernlöf (M) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Ola Svensson (SD)       
 Peter Christensen (FP) 
 Pernilla Persson (C) 
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
     
Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S) 
  Eva Henningsson (S)   
               
Ersättare  Emina Cejvan (M) 
 Magnus Johansson (M)  
 Martin Abramsson (M) 
 Christopher Larsson (SD)   
 Anders Lundberg (MP) 
    
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Mats Fredh, lokalsamordnare 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera   Helene Gustafsson (S) 
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen 
  den 21 augusti 2012  
  
Justerade paragrafer § 83   
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 20 augusti 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla  
den 21 augusti 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Tekniska nämnden BUN.2011.507.291 
M Dahl  
Berörda rektorer 
Akten     
     

§ 83 
Projekterings- och investeringstillstånd för Lyckeb y kunskapscentrum 
 
Bakgrund och sammanfattning 
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012 § 62 om skolstruktur för 
Karlskrona kommun innebär utveckling/etablering av Lyckeby 
kunskapscentrum, LKC, en F-9-verksamhet med Nättraby kunskapscentrum, 
NKC, som inspirerande förebild.  
 
Den bärande idén med kunskapscentrum är ett effektivt resursutnyttjande av 
kompetens och lokaler. Enheten får tillgång till lärare och elevhälsa som 
gemensamt står för en bred kompetens, därtill en närvarande skolledning som 
aktivt kan driva skolans uppdrag och verksamhetsidé i vardagsarbetet. Just 
bredden av kompetens, såväl ämnesmässigt som specialpedagogiskt, innebär 
en ökad förmåga att möta alla barn/elevers behov för ett framgångsrikt 
lärande. En större enhet klarar resursmässigt att ha ett välsorterat skolbibliotek 
och att bygga en it-struktur som gynnar utvecklingen av digital kompetens, 
vilket är stärkta krav i nya skollagen.  
 
Etableringen av LKC möjliggör en positiv utveckling av en sammanhållen 
särskola åk 1-9 med förutsättningar till integrering gentemot motsvarande 
årskurser i grundskolan. Det betyder att Lyckåskolans hela verksamhet samt 
Rosenfeldtskolans särskola 7-9 flyttar till det nya LKC.  
 
Språk och Science ska vara den pedagogiska inriktningen vid LKC. Under 
etableringsfasen kommer enheten att ha ett uppdrag att utveckla och 
tydliggöra sin verksamhetsidé – ambitionen måste vara att göra LKC till ett 
attraktivt skolval för elever och föräldrar i Lyckebyområdet och därmed återta 
elevunderlag till den kommunala skolan som krävs för att kunna driva en 
resurseffektiv verksamhet.  
 
Som en särskild satsning för kompetenshöjning och ökad måluppfyllelse för 
alla elever kommer enheten att vara en av deltagande skolor i Undervisnings-
lyftet.  
 
Etableringen av LKC innebär lokalförändringar där kalkylen visar att det, trots 
nödvändiga investeringar, kvarstår en ekonomisk effekt i form av minskade 
hyres- och underhållskostnader om 720 tkr per år och en minskad förhyrd yta 
med 4190 kvm.  
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Slutkommentar 
Kostnaderna för anpassningar av befintliga lokaler och utemiljö samt 
nybyggnation beräknas uppgå till 20 mnkr. Inför beslut om 
skolöverenskommelsen gjordes hastigt en schabloniserad beräkning på 
behovet av undervisningsyta vid nedläggning av Lyckebyskolan; kostnaden 
uppgick till motsvarande ca 7 mnkr. I det fortsatta och fördjupade 
utredningsarbetet har framkommit ett utökat behov av specialsalar för att klara 
schemaläggning för undervisning i en F-9-verksamhet. Det ska också noteras 
att särskolan åk 1-9 kommit till, vilket inte ingick i uppdraget enligt 
skolöverenskommelsen. Den ökade investeringskostanden ska ställas mot 
den effektivisering av verksamheten som förutses enligt beskrivning samt ses i 
relation till kostnaden för det stora renoveringsbehov som fortsatt verksamhet 
vid Lyckebyskolan hade medfört; därtill flytt och etablering av en 
sammanhållen särskola.  
Det är förvaltningens bedömning att det är god ekonomisk hushållning att 
satsa framräknade investeringsmedel för etablering av beslutade 
kunskapscentrum i Karlskronas skolstruktur.   

  
 Tjänstemannaförslag  

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 genomföra en projektering för etablering av ett kunskapscentrum i 
 anslutning till och på Vedebyskolans och Vedeby förskolas tomtmark 
 
att   hemställa hos tekniska nämnden om att ansöka om investeringstillstånd 
 om 20 mnkr för etablering av Lyckeby kunskapscentrum. 
 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde 
den 26 september 2012 

§ 84 Aktuell information 
Tidig intensiv läsinlärning (TIL) 
Betyg efter sommarskolan 
Kvalitetskommissionen 
Utredningsuppdrag Rosenholmskolan 
Förändring i rektorsorganisationen 
Information förhandling övertalighet 
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Arbetsmiljöansvar 
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§ 86 Ansökan om godkännande för förskola - Panea AB 

§ 87 Justering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 

§ 88 Vårdnadsbidrag 

§ 89 Säljö Barnkoloni - överflyttning till idrotts- och fritidsförvaltningen 

§ 90 Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen 
vägledningsorganisation - utgår 
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§ 92 Utse ny representant i Kommunrådet 

§ 93 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

§ 94 Meddelanden 

§ 95 Kurser och konferenser 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Plats och tid 

Beslutande ordf 
1 :ev ordf 
2:e v ordf 

Kommunhuset, lokal: Freden 
onsdagen den 26 september 2012 kl 08.30-12.30 

Jan-Olof Petersson (FP) 
Nicklas Platow (M) 
Patrik Hansson (S) 
Jeanette Pettersson (S) 
Roland Andreasson (S) 
Helene Gustafsson (S) 
Bo Svensson (S) 
Emma Stjernlöf (M) 
Eva Ottosson (M) 
Morgan Kullberg (M) 
Ola Svensson (SO) 
Peter Christensen (FP) 
Pernilla Persson (C) 

t o m föredragningen kl. 11.35 

jäv§ 86 

Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S) 
Emina Cejvan (M) 

Tjänstemän 

Inbjudna§ 84:1 

Justerondes sign. Sign. 

Eva Henningsson (S) 
Christopher Larsson (SO) 

fr o m beslutssammanträdet kl. 11.35 

§ 86 

Ersättare 
Eva Henningsson (S) 
Magnus Johansson (M) 
Martin Abramsson (M) 
Christopher Larsson (SO) 
Anders Lundberg (MP) 

tom föredragningen kl. 11.35 

Maria Persson, förvaltningschef 
Anja Eklund, kvalitetschef 

förutom§ 86 

Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
Peter Arkeklint, controller 
Lena Dehlin, personalspecialist 
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare 
Gunilla lngestad, kvalitetssamordnare from kl. 09 .. 00 betyg efter sommarskolan 

Mats Fredh, lokalsamordnare 
Camilla Erlandsson, kommunikatör tom kl. 10.00 betyg efter sommarskolan 

Eva Karlsson, nämndsekreterare 

Anita Kullring, lärare i TIL-projektet 
Ase Rubin, lärare i TIL-projektet 

Sign. Utdrogsbestyrkonde 
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Utses att justera Helene Gustafsson (S) 

Sammantrödesdatum Blad 

26 september 2012 3 

Sammanträdesprotokoll 

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen 
den 1 oktober 2012 

Justerade paragrafer§§ 84-96 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 september 2012 
är justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
den 1 oktober 2012. 

Intygar i tjänsten 

Eva Karls.son 
Nämndsekreterare 

Justerandes sign. Sign. Sign. Uldrogsbeslyrkande 



jTi KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sommontrödesdatum Blad 

26 september 2012 4 

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerondes sign. 

§ 84 
Aktuell information 

1. Tidig intensiv läsinlärning - TIL 
Läslärarna Anita Kullring och Åse Rubin, presenterar projektet tidig 
intensiv läsinlärning - TIL - för nämndens ledamöter. 
Läsåret 2011-2012 startade, inom ramen för de statliga läsa-skriva-räkna 
pengarna, ett läsprojekt. Uppdraget är att se om det går att höja läsnivån 
för elever i årskurs två genom TIL och att sprida kunskap och inspirera 
skolor att själva organisera och genomföra liknande läsprojekt. 
Projektet är nu inne på sitt andra och sista år. 
Anita och Åse berättar med stor entusiasm om projektet och effekterna 
med mycket positiva och mätbara förbättringar, läsglädje och ökad själv-
känsla hos eleverna. · 
Nämndens ledamöter tackar för en mycket intressant föredragning. 

Informationen tas till protokollet. 

2. Betyg efter sommarskolan 
Kvalitetssamordnare Gunilla lngestad presenterar betygsresultatet 
före och efter sommarskolan samt hur många elever som nått målen 
i samtliga ämnen i jämförelse med övriga riket. 
Arets resultat för kommunen som helhet innan sommarskolan visade 
att 10,8 % av eleverna i årskurs 9 inte var behöriga till gymnasium. Efter 
sommarskolan var resultatet 8,0 % 

Arets resultat kan beskrivas med följande: 
Högre andel obehöriga 
Marginellt förbättrad måluppfyllelse (för de kommunala skolorna) 
Flera skolor har ett mycket bra resultat - fler klasser och skolor med 
100% måluppfyllelse medan några få skolor har ett sämre resultat 
Både kommunala och fristående skolor har en högre andel obehöriga, 
men skillnaden mellan kommunala och fristående är fortsatt påtaglig 
Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är i stort sett 
oförändrad. (Ca dubbelt så många pojkar som flickor saknar 
behörigheUmåluppfyllelse) 
Matematik är fortsatt, och i än högre grad, det ämne (av kärnämnena) 
där flest saknar betyg 
Alltfler elever saknar betyg i samtliga kärnämnen - och i flera av de 
övriga ämnena. Ca en tredjedel av dem är utlandsfödda elever. 

Informationen tas till protokollet. 

Sign. ___ ___,_.,,~go. Utdragsbesly rkonde 
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Justerondes sign. 

forts§ 84 

3. Kvalitetskommissionen för höjda kunskapsresultat 

Sign. 

Ett förslag på hur kvalitetskommissionen ska arbeta för att nå höjda 
kunskapsresultat har arbetats fram: 
"/sko/överenskommelsen som gjordes mellan socialdemokraterna och 
femklövern i mars 2012 beslutades det att en Kvalitetskommission skulle 
tillsättas. Kommissionens övergripande mål är att bidra till att alla förskolor 
och skolor uppfyller sko/lagen och läroplanerna och att andelen elever 
som går ut årskurs 9 med behörighet för fortsatta studier på gymnasiet 
ökar årligen till den når 100 %. 

Kva/itetskommission ska analysera verksamheten på alla förskolor och 
kunskapsresultaten på varje skola i kommunen. 
De förskolor som uppvisar brister ska analyseras utifrån sina egna 
förutsättningar gällande barnsammansättning, gruppstorlekar, 
stödresurser, kompetens bland personalen samt vilken effekt vidtagna 
åtgärder har givit med syfte att utveckla stödinsatser än mer. 
De skolor som presterar undermåligt ska analyseras närmare utifrån de 
egna förutsättningarna gällande elevsammansättning, lärartäthet, 
klasstorlekar, extra stödresurser samt vilken effekt vidtagna åtgärder har 
givit med syfte att utveckla stödinsatser än mer. 
Analyserna ska göras i samarbete med personal på förskolan, skolan, 
barn, elever och föräldrar. En individuell handlingsplan ska sedan tas fram 
för varje förskola, skola med målsättning att höja kvaliteten och 
sko/resultaten. Barns och elevers förutsättningar för lärande, som exf'mpe/ 
fysisk inne- och utemiljö, psykosociala aspekter samt hälsoeffekter ska 
uppmärksammas och där så anses nödvändigt utvecklas. 

Kommission ska utgå ifrån den senaste pedagogiska forskningen när man 
tar fram /ösningar och se till både kommunala och fristående skolor för att 
hitta bra /ösninga1: Samarbete mellan förskolor och skolor ska 
uppmuntras. De förskolor och skolor som redan idag presterar bra ska 
analyseras med målsättning att definierar vad som lett till framgången och 
hur man kan fortsätta ha framgång. 

Kva/itetskommission ska bestå av förva/tningschef, verksamhetschef, 
förskolechefer, rektorer samt sakkunniga inom elevstöd. Kommissionens 
arbete ska kontinuerligt rapporteras till ansvariga politiker i nämnd och 
kommunstyrelse." 

För att formalisera kvalitetskommissionen och dess arbete kommer beslut 
att tas på barn- och ungdomsnämnden den 24 oktober 2012. 

Informationen tas till protokollet. 

Sign. Utdragsbesty rkonde 
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forts§ 84 

4. Utredningsuppdrag Rosenholmskolan 
Förvaltningschef Maria Persson, informerar om det utredningsuppdrag 
som förvaltningen fått gällande Rosenholmskolan. 
Kan Rosenholmskolan bli en F - 9-skola med ett eget 
upptagningsområde, alltså hemskola för elever i närområdet? 
Maria redovisar tankar kring uppdraget samt några viktiga frågeställningar 
som man måste utreda. 

Ordförande informerar att efter de synpunkter som framkommit under 
dagen kommer ärendet inte att utredas vidare. 

Informationen tas till protokollet. 

5. Förändring i rektorsorganisationen 
Jessica Ahlgren, nuvarande rektor för Kättilsmåla, Spandelstorpskolan 
inkl. träningsskolan kommer under hösten att tillträda som rektor 
i Västra skolområdet, Nättraby. Marina Eriksson, nuvarande rektor i 
Nättraby, tillträder sin nya tjänst som kvalitetssamordnare på 
förvaltningskontoret under hösten. 
Jessicas tjänst i Lyckeby skolområde kommer att lysas ut. 

Informationen tas till protokollet. 

--·---

6. Information förhandling övertalighet 
Personalspecialist Lena Dehlin informerar om hur förhandlingarna om 
övertalighet har utfallit. Det blev ingen övertalighet för lärare. 
Förhandlingarna för barnskötare/elevassistenter är ännu ej helt klara, 
dock blir övertaligheten för denna arbetsgrupp inte så stor som man 
tidigare befarat. 

Informationen tas till protokollet. 

7. Lägesrapport lokalplanering 
Lokalsamordnare Mats Fredh informerar om de åtgärder som behöver 
göras, med skolöverenskommelsen som utgångspunkt, på de olika 
skolområdena. 
Ledamöterna efterlyser en sammanställning på alla åtgärder som behöver 
göras inklusive tidplan och kostnader. 
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en sammanställning till oktober
sammanträdet. 

Informationen tas till protokollet. 

Sign. -------htcm Utdrogsbesty rkon de 
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Justerondes sign. 

forts§ 84 

8. Arbetsmiljöansvar 
Förvaltningschef Maria Persson redovisar arbetet med att tydliggöra 
ansvaret för arbetsmiljöarbete inom barn- och ungdomsförvaltningen. 

Informationen tas till protokollet. 

9. Attityder till skolan år 2012 

Sign. 

Informationen flyttas till barn- och ungdomsnämnden sammanträde 
den 24 oktober 2012. 

S!gn. Utdrogsbestyrko nde 
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Kommunstyrelsen 
Ekonomi 

BUN.2011.508.042 

Akten 

Juslerondes sign. 

?r 

§ 85 
Delårsbokslut med personalnyckeltal augusti 2012 

Controller Peter Arkeklint redogör för delårsbokslutet per augusti 2012. 

Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den 
31augusti2012 uppgår till 615,3 Mnkr, att jämföra med budgeterat 
utfall om 638,0 Mnkr, således en positiv avvikelse med 22,6 Mnkr. 

De väsentliga posterna till de positiva avvikelserna är: 
- Matportioner avviker totalt positivt med ca 8 Mnkr 
- Volymbudgeten avviker positivt med 9,3 Mnkr 

Prognosen är förbättrad med 9,6 Mnkr jmf föregående prognos. 

Risker som ej beaktats i prognosen 
- Fristående verksamhet har överklagat beslutade lokalbidrag till 

förvaltningsdomstolen. överklagande gäller såväl extra lokalbidrag som det 
generella bidraget. Beslut fattas av förvaltningsdomstolen under hösten. 

Bilaga 6 och den ökade lönekostnad som det medför samt, att om 
p8gående avtalsförhandlingar inom lärarområdet genererar löneökningar 
som överstiger de antaganden vi gjort i budgeten, kommer det att generera 
ökade kostnader till fristående verksamheten. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden 
besluta 

att delårsbokslut med personalnyckeltal per den 31 augusti 2012 
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

S!gn. Sign. Utdragsbestyrka nde 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sommontrödesdotum Blad 

26 september 2012 9 
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanlrädesprotokoll 

Panea AB 
S Ohlsson 
A Ottosson 
Akten 

Justerondes sign. 

BUN.2012.179.630 

§ 86 
Ansökan om godkännande för förskola - Panea AB 

Ola Svensson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen. 

Panea AB ansöker om godkännande för en fristående förskola, som ska 
heta Piggelinens förskola. Den ska omfatta 57 platser fördelade på tre 
åldersuppdelade avdelningar. En avdelning för barn mellan 1 och 2 år, en 
för barn mellan 3 och 4 år samt en för 5-åringar. Önskat startdatum för 
förskolan är mitten av januari 2013. 

Sedan tidigare bedriver Panea AB fristående skola och fritidshem i 
Rosenholmsområdet där också förskolan ska vara belägen. 

Bedömning av ansökan 
Läroplanen för förskolan ligger till grund för Panea AB:s ansökan, som 
bedöms svara mot de krav på god kvalite och säkerhet som ställs i 
skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden 
fastställt. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att lämna godkännande till Panea AB att bedriva fristående förskola, 

att bevilja bidrag till Panea AB utifrån gällande platsbegrepp och 
resursfördelningssystem (Skollagen 2 kap 5 §samt 8 kap. 21 tom 24 §§). 

Yrkanden 
Patrik Hansson (S) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget. 
Niklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons avslagsyrkande 
mot Niklas Platows bifallsyrkande till tjänstemannaförslaget och finner 
att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller 
förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller Patrik Hanssons 
avslagsyrkande röstar nej. 

Sign. Sign. Utdragsbestyrka nde 
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Jusferandes sign. 

forts§ 86 

Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma 
Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), 
Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M) och Christopher Larsson (SO). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland 
Andreasson (S), Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S) och 
Eva Henningsson (S). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 

att lämna godkännande till Panea AB att bedriva fristående förskola, 

att bevilja bidrag till Panea AB utifrån gällande platsbegrepp och 
resursfördelningssystem (Skollagen 2 kap 5 §samt 8 kap. 21 tom 24 §§). 

Sign. Sign. Utdragsbestyrkon de 
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Staben 
A Ottosson 
Förskolechefer 
Rektorer 
Skolområden 
Akten 

Jus!erandes sign. 

BUN.2010.151.002 

§ 87 
Justering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning 

Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och ungdomsnämnden 
den 28 september 2011 och började gälla fr o m den 1 oktober 2011. 
Det finns nu behov av att komplettera och revidera i planen. 

Ändringar 
Punkten 2.2 
Beslut om avgiftsbefrielse i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Delegat: FörvaltningschefNerksamhetschef. 
Tidigare lydelse Delegat: Verksamhetschef 

Punkten 3.8 
Prövning om elev ska tas emot i grundsärskolan. 
Kan överklagas hos Sko/väsendets överklagandenämnd. 
Delegat: Psykolog med särskilt uppdrag i stödteamet. 
Tidigare lydelse Delegat: Samordnare för särskolan. 

Punkten 3.9 
Beslut om uppskjuten skolstart. 
Kan överklagas hos Sko/väsendets överklagandenämnd. 
Delegat: Verksamhetschef för grundskolalfritidshem. 
Tidigare lydelse Delegat: Kvalitetschef. 

Punkten 5.5 
Beslut om avstängning från förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg i 
kommunal 
regi enligt uppgjord handläggningsrutin. 
Delegat: Förskolechef/rektor. 
Tidigare lvdelse Delegat: Rektorlförskolecheflkravassistent. 

Punkten 6.8 
Yttrande i planärenden. 
Delegat: Förvaltningschef/Utredare. 
Tidigare lvdelse Delegat: FörvaltningschefNerksamhetschef. 

Tillägg 
Punkten 1.4 
Utse verksamhetschef för skolhälsovården. 
Delegat: Kvalitetschef 

Slgn. Sign. Utdrogsbestyrkonde 
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forts§ 87 

Punkten 2.5 
Beslut om vårdnadsbidrag 
Delegat: Verksamhetschef, förskola. 

Punkten 5.12 
Återbetalning av avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
Delegat: Verksamhetschef. 

Punkten 6.11 
Utfärda fullmakt till ombud att föra nämndens talan i olika mål och ärenden. 
Delegat: Ordförande. 

Punkten 6.12 
Yttrande i ärenden till myndigheter. 
Delegat: Förvallningschef. 

Punkten 6.13 
Beslut om skolskjuts. 
Kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol 
Delegat: Utredare/sko/skjulssamordnare 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna förelagda ändringar och tillägg i delegationsordningen samt 

att dessa ska gälla from 1 oktober 2012. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Sign. Slgn. Utdragsbestyrka nde 
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Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 
Staben 

BUN.2012.227.610 

A Ottosson 
Akten 

Justerandes sign. 

§ 88 
Vårdnadsbidrag 

Den 1 juli 2008 trädde lagen (2008:307) om kommunalt 
vårdnadsbidrag i kraft. Lagen är en kompetensutvidgande lag som 
ger kommunerna befogenhet att införa ett bidrag som de annars inte 
får göra. Lagen redovisar inom vilka ramar vårdnadsbidrag kan 
lämnas. Kommunen kan begränsa sitt åtagande att utge 
vårdnadsbidrag men inte utvidga det och göra det mer generöst än 
vad speciallagen anger. 

Barn- och ungdomsförvaltningen har av Kommunfullmäktige fått i 
uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag from januari 2013. 

I utredningsarbetet har förvaltningen använt regeringens proposition, 
material från Sveriges Kommuner och Landsting samt tagit del av 
andra kommuners regelverk för och erfarenheter av vårdnadsbidrag. 

Tillämpningsföreskrifter 
I förslag till regelverk har vi valt att vårdnadsbidraget ska utbetalas 
som helt bidrag undantaget för barn som hänvisas plats i förskola 
enligt skollagen 8 kap 7 §, för vilka halvt vårdnadsbidrag kan 
utbetalas. Vi har också valt att inte differentiera bidraget om det 
lämnas för fler än ett barn i samma hushåll. Vidare ska båda 
vårdnadshavarna vara skrivna i Karlskrona om de önskar dela på 
vårdnadsbidraget. Vårdnadshavare som har en oreglerad skuld till 
barn- och ungdomsförvaltningen kan inte få vårdnadsbidrag. 

Ekonomi 
Våra beräkningar utgår från ett grundscenario där i snitt 50 barn per 
år kan komma att nyttja vårdnadsbidraget. 

Merparten av dem som kommer att nyttja vårdnadsbidraget gör 
sannolikt detta under en begränsad tid. Införande av vårdnadsbidrag 
kan påverka det löpande placeringsarbetet genom att föräldrar väljer 
att senarelägga barnets placering i förskoleverksamhet. Det innebär 
troligtvis att vi totalt sett behöver samma kapacitet i verksamheten, 
vilket inte ger oss någon besparing eller gör det möjligt att minska 
omfattningen på platser. 

Våra beräkningar för vårdnadsbidrag för c:a 50 barn i snitt per år ger 
en kostnad på 1,8 mkr/år. 
I kalkylen ingår kostnader för viss administration av vårdnadsbidraget. 

Sign. Sign. Utdrogsbestyrkon de 
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forts§ 88 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisade tillämpningsföreskrifter för kommunalt 
vårdnadsbidrag, 

att fastställa vårdnadsbidraget till 3000 kronor per barn och månad. 

Yrkanden 
Patrik Hansson (S) och Helene Gustafsson (S) yrkar avslag till 
tjänstemannaförslaget. 
Ola Svensson (SO) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons och Helene Gustafssons 
avslagsyrkande mot Ola Svenssons bifallsyrkande till tjänstemannaförslaget 
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemanna
förslaget. 

Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller 
förvaltningens förslag röstar ja 0ch den som bifaller Patrik Hanssons 
och Helene Gustafssons avslagsyrkande röstar nej. 

Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M) , Emma 
Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (NI), Peter Christensen (FP), 
Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M) och Ola Svensson (SO). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland 
Andreasson (S), Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S) och 
Eva Henningsson (S). 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster 
enligt förvaltningens förslag. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden be&Mar föveslci.r l~mrn1Jn fv!!m<i\d)~f ~-"k.1~ 

att godkänna redovisade tillämpningsföreskrifter för kommunalt 
vårdnadsbidrag, (' o~ 

~~ (µJiJvv att fastställa vårdnadsbidraget till 3000 kronor per barn och månad. 

Juslerandes sign. Sign. Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen BUN.2009.117.629 
Idrotts- och fritidsförvaltningen 
M Persson 
C-U Persson 
Akten 

Jus!erandes sign. 

§ 89 
Säljö Barnkoloni - överflyttning till idrotts- och fritidsförvaltningen 

Det finns en samsyn att Säljö barnkoloni administrativt och ekonomiskt ska 
föras över från Barn- och ungdomsnämnden till Idrotts- och fritidnämnden. 

Ekonomiskt innebär detta det att budgetmedel om totalt 980.000 ska föras 
över mellan nämnderna. Beloppet är uppdelat på 1.250.000 som 
bruttokostnad och 270.000 som intäkter. 

Verksamhetsförändringen föreslås äga rum den 1 januari 2013. Befintliga avtal 
med fastighetsägaren Första Majblommekommitten och nuvarande 
entreprenör Cajam samt hantering av dessa avtal framöver tas också över av 
Idrotts- och fritidsnämnden. 

Några andra budgeterade kostnader för Säljö barnkoloni finns inte hos BUN. 
Överenskommelsen förutsätts vara kostnadsneutral mellan förvaltningarna. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att överföra Säljö barnkoloni från Barn- och ungdomsnämnden till Idrotts
och fritidsnämnden from budgetåret 2013. 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beslutsprocess. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Sign. Sign. Utd ragsbestyrko nde 

(;, 
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G lngestad 
Akten 

Justerondes sign. 

BUN.2011.344.610 

§ 90 
Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen 
vägledningsorganisation 

Ärendet utgår. 

Sign. Sign. Utdrogsbestyrkonde 
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Alla berörda 
Akten 

Justerondes sign. 

BUN.2012.268.608 

§ 91 
Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2013 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdes
plan för barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2013. 
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och 
sammanträdestider för arbetsutskottet. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2013. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Sign. Sign. Utdragsbestyrkonde 
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Kommunrådet 
THall 
A Eklund 
Akten 

Juslerondes sign. 

BUN.2011.40. 701 

§ 92 
Utse ny representant i Kommunrådet 

Kommunrådet har funnits i Karlskrona kommun sedan 1996. Syftet med rådet 
är att utveckla stödet för de mest utsatta barnen. Flertalet verksamheter 
upplever att rådet gör ett bra arbete och att det är ett viktigt komplement när 
det gäller komplicerade ärenden. 
Kommunrådet fortsätter sitt arbete fram till och med den 31 december 2012. 

Som representanter för barn- och ungdomsförvaltningen sitter idag 
Andre Halai och Anja Eklund. 
Tomas Hall är rektor/chef för Stödteamet och bör ingå i Kommunrådet. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden 
besluta 

att Tomas Hall blir ny representant efter Anja Eklund i Kommunrådet. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Sign. Sign. U!dragsbestyrkonde 
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Sammanlrädesprotokoll 

BUN.2012.29.002 

Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

Dnr Ärendemening Skolområde/avdelning 
och delegat 

Protokoll från centrala Barn- och ungdomskontoret 
samv.gr 120619 Maria Persson 

BUN Utse attest-ansvarig/ersättare Barn- och ungdomskontoret 
2012.30.002 samt attestbelopp Maria Persson 

Västra skolomr Sunnadal 

BUN Beviljande av medel ur fonder Barn- och ungdomskontoret 
2012.167.046 Palenska donationen Anja Eklund 

BUN Beviljande av medel ur fonder Barn- och ungdomskontoret 
2012.255.046 Barnsamaritfonden Anja Eklund 

BUN Yttrande i planärende ang Barn- och ungdomskontoret 
2012.51.214 detaljplan Karlskrona 5:12, Solvig Ohlsson 

planskild korsning Bergåsa 

BUN Yttrande i planärende ang Barn- och ungdomskontoret 
2011.69.214 detaljplan Skavkulla 1 :2 m fl Solvig Ohlsson 

BUN Yttrande i planärende ang Barn- och ungdomskontoret 
2012.174.214 detaljplan ldehult 1 :26 Solvig Ohlsson 

BUN Anstånd med betalning av Barn- och ungdomskontoret 
2012.2298.619 förskoleavgift Solvig Ohlsson 

BUN Dispens från gällande regler Barn- och ungdomskontoret 
2007.542.606 och föreskrifter Anita Ottosson 

BUN Dispens från gällande regler Barn- och ungdomskontoret 
2012.2228.606 och föreskrifter Anita Ottosson 

Plac i förskola före ett års 
ålder 

BUN Dispens från gällande regler Barn- och ungdomskontoret 
2012.2248.606 och föreskrifter Anita Ottosson 

Plac i förskola före ett års 
ålder 

Jusferondes sign. Sign. Sign. U!drogsbestyrko nde 
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Dnr 

BUN2 
2012.204.629 

BUN9 
2011.818.606 

BUN9 
2012.378.606 

BUN9 
2012.48.606 

BUN9 
2012.78.606 

BUN9 
2012.458.606 

BUN9 
2012.51.606 

BUN9 
2012.91.606 

Beslut 

Ärendemening 

Upprättande av 
likabehandlingsplan 

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

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

Prövning om en elev ska tas 
emot i grundsärskolan 

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

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

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

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

Sommon!rödesdotum Blod 
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Sammanträdesprotokoll 

Skolområde/avdelning 
och delegat 
Sunnadals skolområde 
Ulla Ståhl 

Enheten för stöd och utveckl 
Tomas Hall 

Enheten för stöd och utveckl 
Tomas Hall 

Enheten för stöd och utveckl 
Tomas Hall 

Enheten för stöd och utveckl 
Tomas Hall 

Enheten för stöd och utveckl 
Tomas Hall 

Enheten för stöd och utveckl 
Tomas Hall 

Enheten för stöd och utveckl 
Tomas Hall 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 

Juslerondes sign. Sign. Sign. Utdragsbestyrko nde 

X
. 

/ 
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Justerondes sign. 

§ 94 
Meddelanden 

Kommunfullmäktige § 89 

Kommunfullmäktige § 93 

Kommunfullmäktige§ 94 

Kommunfullmäktige § 98 

Kommunfullmäktige§ 99 

Kommunfullmäktige§ 100 

Kommunfullmäktige§ 101 

Kommunfullmäktige§ 105 

Kommunstyrelsen § 191 

Tekniska nämnden§ 60 

Sign. Sign. 
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BUN.2011.94.102 
Avsägelser av kommunala uppdrag 

BUN.2012.194.023 
Förslag till förändrad rutin vid anställnings
prövning 

BUN.2012.195.005 
E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun 

BUN.2011.220.042 
Förslag om att ersätta delårsrapport april 
med sedvanlig ekonomiuppföljning 

BUN.2011.220.042 
Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 
för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter 

BUN.2012.39.041 
Budget 2013 och planer 2014-2015 för 
Karlskrona kommuns samlade verksamhet 

BUN.2012.196.020 
Förslag till nytt personalpolitiskt program 
för Karlskrona kommuns samlade 
verksamheter 

BUN.2012.197.754 
Tillskapande av nya beredskapsarbeten 

BUN.2012.206.291 
Ansökan om projekteringstillstånd samt 
investeringstillstånd för anpassning av 
delar av Sturkö skola till förskola 

BUN.2012.206.291 
Ansökan om projekteringstillstånd samt 
investeringstillstånd för anpassning av 
delar av Sturkö skola till förskola 

Utdmgsbeslyrkande 
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Kommunala handikapprådet 
§ 11 
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Sammanträdesprotokoll 

BUN.2012.192.625 
Information om förvaltningarnas och bolagens 
redovisningar om åtgärder år 2011 enligt 
Handikappolitiska programmet 

Kommunledningsförvaltningen BUN.2012.191.121 

Justerondes sign. 

Pia Kronengen Karlskrona kommun i siffror 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Sign. Sign. 

BUN.2011.444.043 
Beslut; Bidrag enligt 9 kap. 19 §och 10 kap. 
37 § skollagen; nu fråga om begäran om 
inhämtande av dokumentation 

BUN.2011.445.043 
Beslut; Bidrag enligt 9 kap. 19 § och 1 O kap. 
37 § skollagen; nu fråga om begäran om 
inhämtande av dokumentation 

BUN.2011.446.043 
Beslut; Bidrag enligt 9 kap. 19 § och 10 kap. 
37 § skollagen; nu fråga om begäran om 
inhämtande av dokumentation 

BUN.2011.444.043 
Underrättelse; Angående tillämpning av 
skollagen - översända handlingar för 
kännedom 

BUN.2011.4688.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp 

BUN.2012.142.623 
Föreläggande; Angående laglighetsprövning 
enligt kommunallagen 

BUN.2011.1908.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp. 

BUN.2011.4708.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp. 

Utd rogsbestyrkande 
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Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Förvaltningsrätten i Växjö 

Skolverket 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen 

Skolinspektionen 

Barn -och elevombudet 

Jus!erondes slgn. Sign. Sign. 
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BUN.2011.473S.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp. 

BUN.2011.497S.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp. 

BUN.2011.498S.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp. 

BUN.2011.499S.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp. 

BUN.2011.500S.606 
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i 
form av tilläggsbelopp. 

BUN.2012.63.047 
Statsbidrag för personalförstärkning inom 
elevhälsan 

BUN. 2012.32S.606 
Uppföljning av beslut angående skolsituation 
för elev vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun 

BUN. 2012.176S.606 
Anmälan angående skolsituationen för elev 
vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun 

BUN.2011.243.619 
Uppföljning efter kvalitetsgranskning av 
modersmålsundervisning och tvåspråkig 
undervisning i de nationella minoritetsspråken 
i Karlskrona kommun 

BUN.2012.248S.606 
Anmälan angående skolsituation för elev 
vid Sturköskolan i Karlskrona kommun 

BUN.2012.146S.606 
Beslut angående anmälan enligt 14 a 
kapitlet skollagen och 6 kapitlet skollagen 

Ufdragsbestyrkonde 
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Diskrimineringsombuds
mannen 
Rosen holmsskolan 

Arbetsmiljöverket 

Till JB Galären 
Bo Johansson 

Lärare i Rödebyskolan 

Föräldrar m fl 

Föräldrar m fl 

Förälder 

Förälder 
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BUN.2012.22.609 
Beslut gällande ärende; ansökan till 

BUN .2012.143.291 
Information om avslutat ärende, Ramdala 
skola 

BUN.2010.508.041 
Svar på framställande om ersättning för 
resurstillskott 

BUN.2011.275.027 
Skrivelse gällande alla pedagoger som är 
anställda i kommunen och som vill följa 
utbildningssatsningen erbjuds inte likvärdiga 
förutsättningar att göra det. 

BUN.2011.406.619 
Skrivelser gällande beslutet att lägga ner 
Sturköskolans högstadium 

BUN.2011.440.043 
Skrivelser gällande nedläggning Tant Grön, 
Kättilsmåla 

BUN.2011 .536.291 
Skrivelse gällande lokalfrågan Nättrabyskolan 

BUN.2012.14.004/BUN2012.193.606 
Skrivelse gällande gift i barnens glas 

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

Juslerondes sign. Sign. Sign. Utdrogsbestyrkonde 

1llA 
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Juslerandes sign. 

§ 95 
Kurser och konferenser 

Skolor som skapar 
Tid: 1 oktober 
Plats: Ronneby 
Pris: Ingen avgift. Anmälan är dock bindande och uteblivet deltagande 
debiteras med 300 kr. 

Undervisningslyftet 
Flera seminarier kommer att anordnas. 
Inbjudan kommer att skickas till samtliga ledamöter. 

Omvärldsbildning - med fokus på Arabisk vår 
Tid: 3 oktober 
Plats: Ehrensvärdska gymnasiet 
Pris: Ingen avgift. Deltagarna betalar själv för lunchen. 

Skolscen Sydost 
Tid : 23--24 oktober 
Plats: Kulturcentrum i Ronneby 
Pris: 500 kr/dag eller 800 kr/två dagar + moms 

Anders Lundberg (MP) vill gå en kurs i Eslöv den 20 oktober som 
handlar om hållbar utveckling i skolan. 
Lundberg anmodas anmäla intresse till sekr. varefter Ordförande kommer ge 
slutligt besked om deltagande medgives. 

Sign. Utdrogsbeslyrkonde 
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Juslerondes sign. 

~ 96 
Ovrigt 

Hemskickad elev 
Helene Gustafsson (S) frågor om omständigheterna kring den elev som 
blivit hemskickad från skolan. 
Förvaltningen svarar. 

Skolsoft - Skolportalen 
Christopher Larsson (SD) frågor om varför förvaltningen lagt ner Skolsoft 
och när Skolportalen ska vara igång. 
Förvaltningen svarar att vi har ny Skolportal tillsammans med utbildnings
förvaltningen. Starten har dragit ut på tiden då det varit en del problem under 
inledningsskedet. 
Ordförande beslutar att förvaltningen får informera på oktobersammanträde 
om implementeringen av Skolportalen samt lämna svar på övriga frågor som 
ledamöterna har i denna fråga. 

Invigning Tullskolan samt förskolan på Tullen 
Tullskolan och förskolan på Tullen invigs fredagen den 5 oktober. 
Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga ledamöter. 

Tant Grön Kättilsmåla 
Pernilla Persson (C) frågar om barn- och ungdomsförvaltningen tar över 
personalansvaret för de som arbetar på Tant Grön i Kättilsmåla om 
verksamheten övergår i kommunal regi efter nyår. 
Förvaltningen svarar på Pernillas frågor. 

Avtackning 
Jeanette Pettersson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn
och ungdomsnämnden. 
Ordförande tackar Jeanette för hennes engagemang i nämndens arbete 
och överlämnar en bokgåva. 

Sign. Utdragsbestyrkonde 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sam manträde  
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 24 oktober 2012 kl 08.30 – 12.00 
   
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M) 
 2:e v ordf Patrik Hansson (S) 
  Roland Andréasson (S)      
 Helene Gustafsson (S) 
 Emma Stjernlöf (M)       t o m kl. 11.15 fram till beslutssammanträdet 

 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Ola Svensson (SD)        

 Peter Christensen (FP)   fr o m kl 09.10 föredragning §  98:2 

 Pernilla Persson (C)        fr o m kl 08.20 föredragning § 98:1 

 Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
      
Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S) 
  Eva Henningsson (S) 
  Emina Cejvan (M) fr o m föredragning § 97-98:2, § 107 samt beslutsammanträde  

  Ulf Lundh (C)         fr o m föredragning § 97-98:1 och § 107 

  Anders Lundberg (MP)  
               
 Ersättare 
 Anna Strömqvist (S)  
 Emina Cejvan (M)    fr o m föredragning § 98:3 förutom § 107 fram till beslutssammanträdet 
 Ulf Lundh (C)            fr o m föredraging § 98:2 förutom § 107 

 Christopher Larsson (SD)   

  
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola   t o m § 98:3 samt § 107 föredragn 

 Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
 Peter Arkeklint, controller                            föredragningen 

 Lena Dehlin, personalspecialist                   t o m § 98:3 samt § 107 föredragn 
 Anita Ottosson, kvalitetssamordnare          föredragningen  
 Mats Fredh, lokalsamordnare 
 Claes-Urban Persson, skolutredare            föredragningen 

 Camilla Erlandsson, kommunikatör             t o m § 98:3 samt § 107 föredragn 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
 
Inbjuden § 98, 106-107 Mats Cronmalm, tekniska förvaltningen 
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Utses att justera   Morgan Kullberg (M) 
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen 
  den 29 oktober 2012  
  
Justerade paragrafer §§ 97-114        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 24 oktober 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla  
den 29 oktober 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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§ 97 
Presentation av nya ledamöter 
 
Ulf Lundh (C) och Anna Strömqvist (S) är nya ersättare i nämnden. 
Ulf ersätter Eva Franksson Colliander och Anna ersätter Eva-Britt Dahlström. 
De gör en kort presentation av sig själva. 
 
Ordförande hälsar Ulf och Anna välkomna till barn- och ungdomsnämnden. 
____________ 
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§ 98 
Aktuell information 
 
1. Attityder till skolan år 2012  
 Attitydundersökningar gentemot elever i årskurserna 5 och 8 genomförs 
 varje år. Våren 2012 användes, för andra gången, de indikatorer som  
 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram. Resultaten från 
 kommunerna samlas in av SKL, som har dem med i sin årliga rapport 
 Öppna jämförelser. Där redovisas och jämförs kommunernas reslutat. 
 
 Indikatorerna ringar in elevernas syn på skolan och undervisningen  
 utifrån aspekterna: Trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen, 
 stöd och hjälp, återkoppling och höga förväntningar. 
 
 Svarsfrekvensen sammanlagt för både kommunala och fristående skolar 
 var för åk 5, 86 % och för åk 8, 91%. 
 
 Kvalitetscontroller Anita Ottosson redovisar resultaten från  under- 
 sökningarna. 
 _____________ 
 
2 Redovisning klagomål/synpunkter 
 Kvalitetschef Anita Ottosson redovisar en sammanställning av klagomål 
 och synpunkter på barn- och ungdomsnämndens verksamhet som  
 inkommit till förvaltningen. 
 Redovisningen avser perioden juni fram till oktober 2012. 
 Inga klagomål har lämnats via kommunens Synpunkter och klagomål. 
 Det har inkommit en anmälan om kränkande behandling, fem anmälningar 
 till Skolinspektionen och en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen 
 (DO). 
 ____________ 
  
3. Lägesrapport lokalplanering - sammanställning 

 Lokalsamordnare Mats Fredh presenterar en sammanställning över  
 de lokalförändringar som behöver göras utifrån skolöverenskommelsen 
 och dess ekonomiska konsekvenser. 
 Patrik Hansson (S) föreslår att sammanställningen kompletteras med 
 en kolumn där nettoeffekten redovisas. 
 Förvaltningen får i uppdrag att komplettera listan med nettoeffekten 
 för respektive objekt. 
 _____________ 
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 forts § 98 
 

4. Skolportalen  
 Förvaltningen fick på septembersammanträdet i uppdrag att på dagens 
 sammanträde redovisa om implementeringen av Skolportalen samt 
 svara på frågor från ledamöterna. 
  
 Verksamhetschef för skola och fritidshem Mats Dahl ger en kort redo- 
 görelse om införandet av Skolportalen och bekymmer som uppkommit 
 under tiden. Mats informerar vidare om hur implementeringen av systemet 
 går till. I flertalet verksamheter fungerar systemet hjälpligt, men det finns 
 enheter där det fortfarande inte fungerar. 
 
 Flera ledamöter framför sitt missnöje med att inloggning måste ske via 
 Bank-ID. 
 
 Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden då 
 implementeringen är helt genomförd.  

  ________________
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P Arkeklint BUN.2011.508.042 
Akten 

 
 
 
§ 99 
Budgetuppföljning september 2012 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per 
den 30 september 2012. 

Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 974,5 Mnkr. 

Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den  
30 september 2012 uppgår till 694,8 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 
om 714,9 Mnkr, således en positiv avvikelse med 20,1 Mnkr. 

Investeringsredovisning 
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt 
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas. 

 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 

att   budgetuppföljningen per den 30 september 2012 godkänns. 
 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Enskilda verksamheter BUN.2010.326.042 
Friskolor 
M Persson 
P Arkeklint 
Akten 

§ 100 
Revidering av regler – förhöjt lokalbidrag 
 
Detta förslag till ändring av bidragsregler avser tidigare regelverk gällande 
förhöjt lokalbidrag (BUN 2010.326.042). 
 
Nya regler för förhöjt lokalbidrag: 
1. Vid nyetablering, utökning av befintlig verksamhet eller nyproduktion av 
 lokaler gäller att nämnden ska pröva och godkänna behovet av ny/utökad 
 verksamhet för att ett förhöjt lokalbidrag ska beviljas; därtill att den 
 förhöjda lokalkostnaden anses skälig utifrån rådande förhållanden. 
 
2. Ansökan om förhöjt lokalbidrag ska göras i samband med att nämnden 
 prövar tillstånd för ny verksamhet. Vid utökning av verksamhet inom givet 
 tillstånd ska ansökan om förhöjt lokalbidrag göras senast 6 månader före 
 första utbetalning.  
 
3. Beslut om förhöjt lokalbidrag ska som längst gälla i fem år från det att 
 verksamheten startar;   
 inför beslut om förhöjt lokalbidrag ska en nedtrappningsplan redovisas och 
 utgöra del av beslutet; om inget annat beslutas ska nedtrappningen av det 
 förhöjda lokalbidraget innebära att det förhöjda beloppet utbetalas år 1 = 
 100%, år 2 = 90%, år 3 = 75% , år 4 = 60 %, år 5 = 50;  
 år 6 utbetalas inte något förhöjt lokalbidrag.  
 Det förhöjda lokalbidraget är den summa som utgör mellanskillnad mellan 
 kommunens genomsnittliga lokalkostnader och faktisk hyreskostnad. 
 
4. Lokalbidraget inklusive det förhöjda beloppet beslutas för ett kalenderår i 
 taget; om nämnden beslutar om ändring av lokalbidraget/förhöjt 
 lokalbidrag under kalenderåret ska huvudmannen meddelas 4 månader 
 innan ändringen träder i kraft. 
 
Tjänstemannaförslag 
Förvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  godkänna nya regler för förhöjt lokalbidrag 
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (S) yrkar återremiss för komplettering av ärendet med 
de verksamheter som fanns innan lika villkor trädde i kraft. Inriktningen 
ingångna avtal ska hållas. 
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forts § 100 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Patrik 
Hanssons yrkande om återremiss och finner att barn- och ungdoms-
nämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att  godkänna nya regler för förhöjt lokalbidrag 
____________ 
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C-U Persson BUN.2012.297.623 
M Persson 
M Dahl 
Akten 

 
§ 101 
Riktlinjer avseende skolskjuts och det fria skolval et 
 
Den nya skollagen innehåller en skrivning om hantering av skolskjuts även i 
förhållande till val av annan skola, både friskola och annan kommunal skola.  
 
I det gamla systemet fanns inga rättigheter för elever som valde bort sin 
hemskola att erhålla kommunal skolskjuts. Det nya skrivningen i skollagen 
säger att kommunen kan bli skyldig att anordna skolskjuts för elev som väljer 
friskola eller annan skola om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter för kommunen. Bedömningen ska ske i jämförelse med vilka 
skyldigheter som kommunen haft om eleven valt sin ordinarie hemskola 
(geografiskt närmsta skola). 
En sådan prövning ska i så fall ske individuellt i varje enskilt fall. 
 
Överklaganden i dessa ärenden när elev inte medges skolskjuts enligt 
kommunens bedömning, kan endast ske genom laglighetsprövning enligt 
kommunallagen; d v s att det sker inte någon lämplighetsprövning enligt 
förvaltningsbesvär. 
 
Förvaltningens bedömning med hänsyn tagen till befintlig skolskjuts-
organisation och i enlighet med lagens skrivning, är att ytterst få, om ens 
några elever som valt friskola eller annan kommunal skola i Karlskrona, kan 
beviljas skolskjuts enligt den nya skollagen.  
 
Ovanstående resonemang bygger på de fåtal domar som hittills har redovisats 
utifrån rättslig prövning av lagstiftningen. För förvaltningen gäller att fortsatt 
och framtida rättspraxis i ärendet  kommer att följas.  
 
Riktlinje: 
 
• Skolskjuts till elev i friskola beviljas endast om det inte innebär 
 organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen. 
 
Tjänstemannaförslag  
Förvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
att godkänna framtagen riktlinje avseende skolskjuts och det fria skolvalet. 

 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_____________
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Akten BUN.2011.432.102 
 
 
 
 
§ 102 
Ny ledamot/ersättare till arbetsutskottet 
 
Ny ledamot till arbetsutskottet ska väljas efter Jeanette Pettersson (S). 
 
Ersättare i arbetsutskottet ska väljas efter Birgitta Gamelius (M),  
Eva Franksson Colliander (C) och Eva-Britt Dahlström (S). 
 
Socialdemokratiska gruppen lämnar följande förslag: 
 
- Helene Gustafsson föreslås som ordinarie ledamot i arbets-
 utskottet efter Jeanette Pettersson. 
- Shirin Sahebjamee föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter 
 Eva-Britt Dahlström 
- Richard Lundqvist föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter 
 Helene Gustafsson 
 
Borgerliga gruppen lämnar följande förslag: 
 
- Ulf Lundh föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter Eva 
 Franksson Colliander. 
- Morgan Kullberg föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter 
 Birgitta Gamelius. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt respektive grupps förslag. 
_____________ 
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Folkhälsorådet BUN.2011.432.102 
Akten 

 
 
 
§ 103 
Ny ersättare till Folkhälsorådet 
 
Ersättare till Folkhälsorådet ska väljas efter Eva Franksson Colliander (C). 
 
Borgerliga gruppen lämnar följande förslag: 
 
- Anders Lundberg (MP) 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
_____________ 
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Kommunstyrelsen BUN.2012.298.004 
L Winnow 
Akten 

 
 
§ 104 
Utse arkivansvarig för barn- och ungdomsnämnden 
 
Tidigare funktion som också var arkivansvarig på förvaltningskontoret finns 
inte längre kvar. Som ny arkivansvarig föreslås förvaltningschefen.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  förvaltningschefen är arkivansvarig för förvaltningskontoret 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Stab BUN.2010.151.002 
A Ottosson 
Förskolechefer 
Rektorer 
Skolområden 
Akten      § 105 

Justering i delegationsordningen 
 
Nuvarande delegationsordning gäller från och med den 1 oktober 2012,  
efter ändringsbeslut i barn och ungdomsnämnden den 26 september 2012.  
Planen behöver kompletteras med 
 
Tillägg 
Punkten 6.14 
Fastställande av dokumenthanteringsplan.  
Delegat: Förvaltningschef  
 
Ändring 
Punkten 3.4 
Beslut om huruvida elev som mottas i grundsärskola huvudsakligen ska 
läsa ämnen eller ämnesområden 
Delegat: Psykolog med särskilt uppdrag i stödteamet  
Tidigare lydelse Delegat: Samordnare för särskolan 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att  godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt 
 
2. att  denna ska gälla from 1 november 2012.  
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Tekniska förv/nämnden BUN.2009.89.820 
M Fredh 
M Dahl 
Berörda rektorer 
Akten 

§ 106 
Investeringstillstånd för ombyggnad Holmsjö skola 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade enligt sammanträdesprotokoll 
KS2011.440.291, att meddela projekteringstillstånd avseende 
ombyggnad av Holmsjö skola och att skolan skall dimensioneras för 
årskurserna F till 6.  
Barn- och Ungdomsförvaltningen har i beslut den 1 juni 2011 
uppdragit åt Tekniska förvaltningen att projektera för en ombyggnad 
av Holmsjö skola. En förstudie som gjordes under 2010 kommer att 
ligga till grund för projekteringen. Projekteringen beräknas inledas 
när investeringstillståndet beviljats. 
 
Ekonomi 
I investeringsbudgeten finns totalt 15 mnkr för om- och tillbyggnad av Holmsjö 
skola. Av dessa medel finns 5 mnkr år 2011 och 10 mnkr år 2012, varav 
projekteringskostnaden beräknas uppgå till 1 mnkr. 
Hyreskostnaden för investeringen beräknas till 1 457 173 kr/år.  
Nuvarande hyreskostnad för Holmsjö skola uppgår 2012 totalt till 1 137 191 kr. 
Eftersom byggnad 2, det sk. Gula huset, kommer att rivas, kommer den totala 
hyreskostnaden att minskas med 186 320 kr på årsbasis. 
Hyreskostnaden efter investeringen kommer således att bli cirka 2,4 mnkr per 
år. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens önskemål finns presenterade i  
tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2012. 

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att  hos Tekniska nämnden ansöka om investeringstillstånd för 
 ombyggnaden av Holmsjö skola. 
 
2. att  ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera för en ombyggnad av 
 Holmsjö skola, när investeringstillståndet beviljats. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Tekniska förv/nämnden BUN.2010.163.291 
M Fredh 
M Dahl 
Berörda rektorer 
Akten 

§ 107 
Investeringstillstånd för utbyggnad Nättraby Kunska pscentrum, NKC 
 
Bakgrund 
Enligt tidigare beslut har Nättrabyskolans lokalbrist lösts med att en 
skolmodul har hyrts och placerats på, en till skolan, angränsade tomt 
med ett begränsat bygglov, fram till och med den 10 mars 2014. Denna 
lösning har för läsåren 2011/2012 och 2012/2013 löst de problem, 
gällande undervisningslokaler, som Nättrabyskolan stått inför, med 
anledning av att antalet elever ökar. 
 
Skolan har i dagsläget en klassorganisation med 6 klasser utöver 
grundorganisationen, nu totalt 34 klasser, 739 elever och 21,7 elever i 
snitt per klass. Tre av dessa klasser nyttjar modulen och de tre andra 
klasserna har inrymts i huvudbyggnaden. 
  
Ytterligare elevökningar kommer inte att kunna inrymmas i de lokalytor 
som skolan disponerar idag, då man redan optimerat och använder 
dagens lokaler maximalt. En kommande, väntad elevökning med 
ytterligare 2 klasser, en för lå 2013/2014 och ytterligare en för lå 
2014/2015, kräver att ytterligare beslut om utökning av Nättrabyskolans 
lokalyta fattas. Dessa beslut måste resultera i en lokallösning, som står 
färdig i augusti månad 2014, för att klara de behov som kommer att 
finnas då. Dessutom måste beslutas om en temporär lokallösning för lå 
2013/2014, eftersom den elevökning, motsvarande en klassavdelning, 
som Nättrabyskolan då får, inte har några undervisningslokaler. 
 
Enligt tidigare beslut, Dnr. BUN.2010.163.291, hemställdes hos 
tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att projektera en 
etablering av en ny skolenhet på Fortifikationsverkets tomt, nedan 
kallad Läderfabriken, på Skolvägen i Nättraby. Den beslutade 
projekteringen skall även omfatta trafiksituationen i anslutning till 
skolan. 
Beslut om projekteringstillstånd har därefter fattats både i tekniska 
nämnden och i kommunstyrelsen, under förutsättning att Karlskrona 
kommun förvärvat nämnda fastighet.  
 
En förprojektering med olika alternativa förslag på lokallösningar har gjorts av 
Tekniska förvaltningen, från 2010. Dessa har tidigare presenterats för barn- 
och ungdomsnämnden. Denna förprojektering har legat till grund för den 
fortsatta planeringen av ärendet.  
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forts § 107 
 
Projekteringen kommer även att innefatta en säker trafiksituation vid 
Läderfabriken, samt vägen mellan denna och NKC, eftersom detta blir daglig 
promenadväg för eleverna, till matsal och övriga aktiviteter i NKC. 
De nya fakta som nu tillkommer i ärendet, som underlag för beslut finns 
presenterade i tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2012. 

 
Slutsats 
Lokalbehovet för NKC, enligt elevprognosen, kräver att projekteringsplanen 
bör inrymma en utökning av nya klassrum, grupprum, samt toaletter och 
kommunikationsytor för 5-6 klassavdelningar, samt personalrum och 
arbetsrum för personalen, för perioden 2013/2014 till lå 2017/2018.  
 
Detta kan inrymmas i en utbyggnad av Läderfabrikens planerade etapp 
1 och 2, med en total sammanlagd yta på 751 m2, (etapp 1, 456 m2 
och etapp 2, 295 m2) 
 
Det ger en disponibel elevyta på cirka 5-6 m2/elev, för 110 – 130 elever, 
totalt 650 m2, samt 100 m2 till personalrum och arbetsrum för 6-8 personal. 
 
Det innebär att de tre klasserna som idag finns i modulerna och de två 
tillkommande klasserna, samt ytterligare en klass som idag går i huvud-
byggnaden, eller motsvarande elevantal, kan inrymmas i Läderfabriken. 
Därmed minskas trycket något även på huvudbyggnaden, där lokal-
utnyttjande idag är väldigt effektivt, c:a 4,5 m2 per elev. Även trycket på 
skolgårdsytan mildras, genom att det vid Läderfabriken kan uppföras 
skolgårdsyta för de elever som vistas där. Idag är den disponibla 
skolgårdsytan per elev förhållandevis liten på NKC, eftersom en del av 
skolgården inte kan nyttjas pga. stark lutning. 
 
Den förväntade elevökningen med 50 – 60 elever, medför också att den 
nuvarande matsalen blir för trång. Därför behöver den befintliga matsals-
ytan utökas med en tillbyggnad, enligt tidigare redovisat ritningsförslag. 

 
Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att  hos Tekniska nämnden  ansöka om investeringstillstånd för   

      utbyggnaden av en ny skolenhet på tomten Fredriksdal 8:24, 8:25,  
      8:26 i Nättraby, den sk. Läderfabriken. 
 
2. att  hos Tekniska nämnden  ansöka om investeringstillstånd för         

      utbyggnaden av befintlig matsal på NKC, till höstterminen 2013. 
 
3.  att  ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera för en utbyggnad av  
            etapp 1 och 2 i  Läderfabriken, när fastigheten förvärvats.  
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forts § 107 
 
Ärendet kompletteras med en beskrivning av hur trafikfrågan i området 
kring Nättrabyskolan kan lösas. 
 
Ordförande föreslår att förvaltningen arbetar fram en mall för hur 
framskrivning av investeringstillstånd ska se ut. 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en mall för hur vi ska 
skriva fram investeringstillstånd. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att  hos Tekniska nämnden  ansöka om investeringstillstånd för   

      utbyggnaden av en ny skolenhet på tomten Fredriksdal 8:24, 8:25,  
      8:26 i Nättraby, den sk. Läderfabriken. 
 
2. att  hos Tekniska nämnden  ansöka om investeringstillstånd för         

      utbyggnaden av befintlig matsal på NKC, till höstterminen 2013. 
 
3.  att  ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera för en utbyggnad av  
            etapp 1 och 2 i  Läderfabriken, när fastigheten förvärvats.  
 
Anders Lundberg (MP) lämnar ett särskilt yttrande gällande trafiklösningar för 
utbyggnad av Nättrabyskolan NKC och Läderfabriken, bilaga 1. 
_____________ 
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Tekniska förv/nämnden BUN.2012.296.290   
M Fredh 
M Dahl 
Berörda rektorer 
Akten 

§ 108 
Förskola i Rosenfeldtskolan 
 
Bakgrund 
Skolöverenskommelsen från den 9 mars 2012 anger att Rosenfeldtskolan 
även skall innehålla förskoleavdelningar. I och med att särskolan har flyttat  
ut sin verksamhet till Vedeby, och Tullskolans elever är tillbaka på Tullskolan, 
har lokaler friställts som nu kan anpassas till förskolelokaler. 
 
Utemiljön på Rosenfeldtskolan är begränsad i förhållande till antalet elever 
och därför behövs en alternativ lekyta också anläggas i omedelbar anslutning 
till skolgården. Detta kan göras i den intilliggande Amiralitetsparken, väster 
om skolan. I ett samarbetsprojekt  med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen, kan där anläggas en gemensam lekplats, som kan 
nyttjas av förskolans barn och allmänhetens. Lekplatsen kommer att 
anläggas för 100 barn, förskolans tillsammans med allmänhetens, där en 
avgränsad och inhägnad lekplats kommer att finnas för de yngre barnen.  
S. Smedjegatan kommer därmed att stängas av för trafik mellan Ö. Prinsgatan 
och Alamedan, för att skapa en helt säker övergång för barn och personal, 
mellan skolområdet och lekparken. 
 
Lokalernas  beskaffenhet invändigt är i mycket bra skick, både vad gäller 
stomme, ljus och ytskikt. Därmed behövs bara en begränsad anpassning 
göras inomhus, som omfattar toaletter, skötrum, samt vatten och avlopp till 
dessa. Skötrum med bl.a. skötbord kommer att inrymmas i ett utrymme, 
motsvarande en RVC-yta, med ett  höj- och sänkbart skötbord, som kan 
flyttas om behovet därav minskas. 

 
Ekonomi 
Kostnaden för inomhusanpassningen beräknas uppgå till 500 tkr. 
Investeringskostnaden för lekplatsen för 100 barn beräknas uppgå till 
2,3 mnkr. Den totala investeringen för anpassningen uppgår således till 
2,8 mnkr, med en hyresförändring på 278 914 kr. per år. 
 
Lokalerna kommer att färdigställas till årsskiftet 2012/2013, för att under 
våren användas för en tillfällig avdelning. Efter sommaren lämnas sedan 
Adlerstens förskola, vilket ger en hyresminskning med -175 745 kr för 
andra halvåret 2013.  Från hösten 2013 planeras det att två förskole-
avdelningar öppnar i de ordningsställda lokalerna på Rosenfeldt, vilket 
motsvarar volymen från Adlersten och från den pedagogiska omsorgen på 
Trossö, vilken då försvinner. 
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forts § 108 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   hemställa hos tekniska nämnden att bevilja projekterings- och     
    investeringstillstånd  för förskoleanpassningen enligt förslaget. 

 
Yrkanden 
Nicklas Platow (M) yrkar på ett tillägg till att-satsen med lydelse: ”under 
förutsättning att tekniska förvaltningen står för underhållskostnaden av  
lekplatsen”. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Niklas Platows yrkande och finner att 
barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
att   hemställa hos tekniska nämnden att bevilja projekterings- och     
    investeringstillstånd  för förskoleanpassningen enligt förslaget under 
 förutsättning att tekniska förvaltningen står för underhållskostnaden 
 av lekplatsen. 
_______________
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Staben BUN.2011.406.619 
Akten 

 
 
 
§ 109 
Kvalitetskommissionen 
 
I skolöverenskommelsen som gjordes mellan socialdemokraterna och fem- 
klövern i mars 2012 beslutades det att en Kvalitetskommission skulle  
tillsättas.  
Kommissionens övergripande mål är att bidra till att alla förskolor och skolor 
uppfyller skollagen och läroplanerna och att andelen elever som går ut årskurs 
9 med behörighet att fortsatta studier på gymnasiet ökar årligen till den när 
100 %. 
 
Kvalitetskommissionen ska analysera verksamheten på alla förskolor och  
kunskapsresultaten på varje skola i kommunen. De förskolor som uppvisar 
brister ska analyseras utifrån sina förutsättningar gällande barngruppernas 
sammansättning och storlek, stödresurser, personalen kompetens samt  
vilken effekt vidtagna åtgärder har givit med syfte säkra kvaliteten enligt 
styrdokumenten. De skolor som presterar undermåligt ska analyseras utifrån  
sina förutsättningar gällande klassorganisation, pedagogernas kompetens, 
stödresurser samt vilken effekt vidtagna åtgärder har givit. Analyserna  
ska göras i samarbete med personal på förskola/skola med målsättning att 
höja kvaliteten och skolresultaten. Barns  och elevers förutsättningar för  
lärande, som exempel fysisk inne- och utemiljö, tillgång till it och skolbibliotek, 
psykosociala aspekter samt hälsoeffekter ska uppmärksammas och där så  
anses nödvändigt utvecklas.  
Kommissionens arbete ska ta sin utgångspunkt i forskning och beprövad  
erfarenhet när man tar fram lösningar och uppmärksamma både kommunala 
och fristående skolor. Samarbete mellan förskolor och skolor ska uppmuntras. 
De förskolor och skolor som redan idag presterar bra ska analyseras med 
målsättning att definiera vad som lett till framgången och hur man kan 
fortsätta ha framgång och därtill fungera som goda exempel för andra  
verksamheter. 
 
Förvaltningschef är ansvarig för kommissionens uppgifter i enlighet med  
detta beslut, samt för att kommissionens arbete kontinuerligt rapporteras 
till ansvariga politiker i nämnd och kommunstyrelse.  Kommissionens  
uppdrag som det här är formulerat arbetas in i nämndens verksamhetsplan 
för 2013 (2014/15) och konkretiseras med modell och metod i förvaltningens 
handlingsplan för samma period. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår nämnden besluta 
 
att besluta om en kvalitetskommission i enlighet med redovisat förslag. 
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forts § 109 
 
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet med 
vilka som ingår i gruppen. 
Återrapportering ska ske till nämnden under pågående arbete. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
____________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2011.344.610 
Utbildningsförvaltningen 
G Ingestad 
M Persson 
Akten 

§ 110 
Förslag till utformning och genomförande av en samm anhållen 
vägledningsorganisation 
 
Sammanfattning 
I Budget 2012 och planer för 2013-2014 uppdrogs åt barn- och ungdoms- 
nämnden och utbildningsnämnden att införa en sammanhållen 
vägledningsorganisation. Med sammanhållen organisation avses att alla 
vägledartjänster organiseras inom Utbildningsförvaltningen.  
 
Under hösten 2011 och våren 2012 har en utredning genomförts med avsikt  
att ge underlag för genomförande av beslutad organisationsförändring. 
 
I oktober 2011 lämnades en skrivelse, undertecknad av samtliga rektorer för 
de kommunala grundskolorna, Studie- och yrkesvägledningen i grundskolorna 
i Karlskrona. I skrivelsen påtalas bl a att rektorns möjligheter att ansvara för 
utveckling av studie- och yrkesvägledningen riskerar att försvagas om chef- 
skapet flyttas över till en annan funktion. Grundskolerektorerna ser däremot  
en ökad samverkan mellan förvaltningarna som en förutsättning för en 
utveckling i enlighet med de direktiv Skolverket anger.  
 
Studie- och yrkesvägledningen är en viktig och angelägen verksamhet med 
stor utvecklingspotential, inte minst vad gäller att hitta nya vägar i strävan mot 
en ökad måluppfyllelse. Det är också en verksamhet under stark förändring. 
 
Den utredning som genomförts med anledning av rubricerade förslag ger stöd  
åt förslaget om en sammanhållen vägledarorganisation, sett till såväl  
intentionerna i det nationella uppdraget som till de lokala utvecklingsbehoven i 
kommunen.  
 
Tjänstemannaförslag 
Mot bakgrund av resultatet av utredningen föreslås barn- och ungdoms- 
nämnden och utbildningsnämnden besluta 
 
1. att   en sammanhållen vägledningsorganisation ska byggas upp samt 
 

 2. att   detta uppdrag lämnas till Utbildningsförvaltningen att tillsammans med 
 representanter för grundskolans och gymnasieskolans rektorer och 
 vägledare ta fram ett förslag till organisation och genomförande för den 
 samlade studie- och yrkesvägledningen med start den 1 juli 2013. 
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 forts § 110 
 
 Yrkanden 
 Patrik Hansson (S) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget 
 Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget. 
 Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 Ola Svensson (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
  
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons och Åsa Gyberg Karlssons 
 avslagsyrkande mot Nicklas Platows och Ola Svenssons bifallsyrkande  
 och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemanna- 
 förslaget. 
 
 Omröstning 
 Omröstning begärs. 
 Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller tjänste- 
 mannaförslaget röstar ja och den som bifaller Patrik Hanssons och Åsa 
 Gyberg Karlssons avslagsyrkande röstar nej. 
 
 Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson  
 (M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (M), Peter Christensen (FP), 
 Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M) och Anders Lundberg (MP). 
 Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene 
 Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Shirin Sahebjamee (S) och 
 Eva Henningsson (S). 
 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster  
 enligt tjänstemannaförslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar således  
 

1. att   en sammanhållen vägledningsorganisation ska byggas upp samt 
 

 2. att   detta uppdrag lämnas till Utbildningsförvaltningen att tillsammans med 
 representanter för grundskolans och gymnasieskolans rektorer och 
 vägledare ta fram ett förslag till organisation och genomförande för den 
 samlade studie- och yrkesvägledningen med start den 1 juli 2013. 
 

 Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),  
 Åsa Gyberg Karlsson (V), Shirin Sahebjamee (S) och Eva Henningsson (S) 
 reserverar sig mot beslutet. 
 _________________ 
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 BUN.2012.29.002 
  
 
 
 
 
§ 111 
Delegationsärenden 
 
Dnr Ärendemening 

 
Skolområde/avdelning 
och delegat 

 Protokoll från centrala 
samv.gr 120918 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Maria Persson 
 

BUN 
2012.180.212 

Yttrande över översiktsplan 
för skärgården 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Maria Persson 
 

BUN 
2012.265.623 

Beslut om skolskjuts - 
friskoleelev 

Barn- och 
ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.269.623 

Beslut om skolskjuts – 
växelvis boende 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.275/276.623 

Beslut om skolskjuts – 
växelvis boende 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.277.623 

Beslut om skolskjuts – 
växelvis boende 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.281.623 

Beslut om skolskjuts – 
friskoleelev 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.283S.609 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgiftsbefrielse 
i förskola 
 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 
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forts § 111 

 
 
 
 

Dnr 
 

Ärendemening 
 

Skolområde/avdelning 
och delegat 

BUN3 
2012.346S.606 

Beslut om avstängning från 
kommunal förskola, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg 
enligt uppgjord 
handläggarrutin 
 

Lyckeby skolområde 
Asta Abramsson 

BUN3 
2012.347S.606 

Beslut om avstängning från 
kommunal förskola, fritidshem 
eller pedagogisk omsorg 
enligt uppgjord 
handläggarrutin 
 

Lyckeby skolområde 
Asta Abramsson 

BUN9 
2012.42S.606 

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

Kvalitet och utveckling 
Tomas Hall 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegations- 
ärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens 
kansli. 
____________
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§ 112 
Meddelanden 
 

        Kommunfullmäktige § 121 BUN.2012.2.102 
  Kommunala val 
 
 Kommunfullmäktige § 126 BUN.2011.280.808 
  Ungdomspolitiskt program för Karlskrona 
  kommun 
 
 Kommunfullmäktige § 131 BUN.2011.397.622 
  Svar på motion om frukost i skolan 
 
 Tekniska nämnden § 84 BUN.2011.507.291 
  Ansökan om projekteringstillstånd samt  
  investeringstillstånd för Lyckeby Kunskaps- 
  centrum (LKC) 
 
 Tekniska nämndens  BUN.2012.209.512 
 trafikutskott § 21 Övergångsställe Amiralen 
 
 Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2012.142.623 
  Målnr: 2248-12 
  Beslut; Laglighetsprövning enligt kommunal- 
  lagen (KL); nu fråga om avvisning 
 
 Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2012.142.623 
  Målnr: 2249-12 
  Beslut; Laglighetsprövning enligt kommunal- 
  lagen (KL); nu fråga om avvisning 
 
 Kammarrätten i Jönköping BUN.2011.406.619 
  Målnr: 2065-12 
  Avvisning av talan i mål om laglighets- 
  prövning enligt kommunallagen (1991:900) 
  fråga om återförvisning 
   
 Skolverket Utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa 
 
 Skolverket BUN.2011.351.047 
  Maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och  
  annan pedagogisk verksamhet 
  Utbetalning av statsbidrag september 2012 
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 forts § 112 
 
 Skolinspektionen BUN. 2012.53.631 
  Ansökan om godkännande av Friskolan 
  i Strömsberg AB som huvudman för  
  förskoleklass, grundskola och fritidshem i 
  Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.97S.606 
  Uppföljning av Barn- och elevombudets 
  beslut angående skolsituationen för en  
  elev vid Fågelmara skola i Karlskrona  
  kommun 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.248S.606 
  Anmälan angående skolsituation för elev 
  vid Sturköskolan i Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN. 2012.280S.606 
  Anmälan angående skolsituationen för elev 
  vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun 

   
  Förälder i Fridlevstad BUN.2011.406.619 
  Fråga gällande satsningen på landsbygds- 
  skolorna och förbättring av datortätheten 
  samt svar från ordförande. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
 ____________ 
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§ 113 
Kurser och konferenser 
 
Inga nya kurser eller konferenser har inkommit. 
____________ 
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§ 114 
Övrigt  
 
Rapport från studieresa till Kanada 
På barn- och ungdomsnämndens sammanträde i december kommer 
Åsa Gyberg Karlsson (V) att rapportera från en studieresa till Kanada som 
hon gjort i sitt uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting SKL. 
 
Avtackning 
Patrik Hansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och  
ungdomsnämnden. 
Ordförande tackar Patrik för hans stora engagemang i nämndens arbete 
och överlämnar Carlscronagram och bokgåvor. 
______________ 
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Särskilt yttrande BUN 2012-10-24  

 
Ärende 10. Investeringstillstånd NKC – angående trafiklösningar för utbyggnad av 
Nättrabyskolan NKC och Läderfabriken 
 
Tillhörande relevanta handlingar: 
 
– Framställan om projekterings- och investeringsbeslut för tillbyggnad Nättrabyskolan – NKC 
(2012-10-11) 
– Kompletterande beskrivning av hur trafikfrågan i området kring Nättrabyskolan kan lösas 
(2012-10-22) 
 
 
Angående utdelad handling kring trafikfrågan vill jag från Miljöpartiets sida göra några 
medskick i den fortsatta processen. I den kompletterande beskrivningen av hur trafikfrågan 
kan lösas i samband med projekteringen av skollokaler i Läderfabriken och för att säkra 
trafikmiljön tas följande punkter upp:  
 

• Infart från Hallengrensvägen till Skolvägen skall förbjudas, förutom för de 4 

fastighetsägarna som har sina infarter från skolvägen.  

 

1. Vad gäller denna punkt är den helt rimlig och oproblematisk. Detta ger också en ännu 
lugnare trafikmiljö för de 4 villafastigheterna längs Skolvägen, och möjligheterna finns 
troligen att på ett bra sätt integrera skolgård med lågtrafikerad anslutning för dessa 
fastigheter (antalet trafikrörelser ligger nog mellan 20-30 per dag) från Hallongrensvägen. 
Principen för Shared Space kan mycket troligt vara tillämpbar här. 
 

 

• Parkering för skolan bör flyttas till området som ligger närmast Hallongrensvägen. 

 

• Avlämningsplats för barn till läderfabriken skall vara vid den nya parkeringen mot 

Hallongrensvägen. 

 

 

2. Det kan det vara en möjlighet att enligt andra punkten flytta parkeringen, som idag ligger 
söder om Läderfabriken (från fastigheten 8:26), till området som ligger närmast 
Hallongrensvägen och Ådalsvägen norr om Läderfabrikens (till fastigheten 8:24).  
 
Men frågan som måste klargöras är vilka parkeringen är till för – är det tillfälliga besökare till 
skolan eller personal? Då hela Nättrabyskolan redan idag har stor brist på utemiljöer för barn 
att vistas på, så måste det få konsekvenser för andra aspekter i en projektering genom vilken 
lokalisering och utrymme parkering ges. 
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Några grundprinciper för det fortsatta arbetet är därför att parkeringen bör hållas ned till ett 
minimum för att få maximal skolgårdsyta och att skolgårdsmiljöer prioriteras i skolans 
närområde på bekostnad av parkeringsytor. 
 
Då barnen har brist på utemiljöer och detta kan befaras få negativa konsekvenser på hur 
mycket de vistas utomhus och vilken naturlig motion de får skall vi i projekteringen av 
Läderfabriken som ny skolbyggnad inte låta stillastående bilars parkeringsbehov gå före 
barns nyttiga rörelsebehov. Ökat avstånd mellan parkering (undantaget parkering för 
rörelsehindrade) och målpunkt är av godo och folkhälsobefrämjande. Därför bör parkering 
för personal och besökande i Läderfabriken förläggas till Villa Fehr norr om Ådalsvägen, inom 
100 meters gångavstånd.  
 
Avlämningsplats för barn till skolverksamhet i Läderfabriken prioriteras till området närmast 
Hallongrensvägen och Ådalsvägen, vilket främjar både maximal skolgårdsyta och folkhälsa 
för barn och vuxna. 
 
En ny Parkering norr om Ådalsvägen ger positiva spin-offeffekter och ger möjligheter till 
samåkning och fungerar även som pendlarparkering i omedelbar närhet till busshållplatserna 
”Nättrabyhörnet” och ”Nättraby E22”. 
 

  

• Trafik på Fredriksdalsvägen förbi skolan bör förbjudas, genom att förbjuda genomfart till 

Idrottsvägen och bygga ett torg på Fredriksdalsvägen. 

 

 

3. Vad beträffar den tredje punkten är den däremot mycket problematisk (Se kartor nedan). 

 

Att stänga av Fredriksdalsvägen för passage ut på Idrottsvägen får mycket stora 

konsekvenser för trafiksituationen i stora delar av Nättraby. Det stänger helt det markerade 

områdets fastigheters (Figur 1) möjlighet att ta sig in och ut ur Nättraby annat än via en lång 

omväg (Figur 2) på upp till 2 300 meter. Därför är detta inte en rimlig metod för att säkra 

trafikmiljön på det passage mellan skolgårdsområdena som korsningen Fredriksdalsvägen – 

Skolvägen utgör. 

 

Idag går Busstrafiken, linje 5 mellan Nättraby och Trossö, i en slinga genom Nättraby och 

trafikerar just Fredriksdalsvägen ut på Idrottsvägen (Figur 3). Detta är också den enda 

möjliga genomfartsvägen för att kunna täcka upp stora delar av Nättraby tätort med god 

närhet till busshållplatser. Därigenom samlar den optimala linjedragningen också ett stort 

resandeunderlag och erbjuder maximal kollektivtrafikförsörjning.  Vid kontakt med Jan 

Johansson, trafikutvecklare på Blekingetrafiken, uppger han att det vardagar är 20-

minuterstrafik – alltså 3 bussar i timmen förbi Nättrabyskolan – på lördagar blandat 30-

minuters och 1-timmestrafik, samt söndagar 1-timmestrafik. 
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Att stänga av Fredriksdalsvägen skulle alltså få kraftigt negativa konsekvenser för 

samhällsservicen i Nättraby och kan inte bli aktuellt för att säkra upp trafikmiljön kring just 

Nättrabyskolan. 

 

En avstängning skulle därtill medföra påtagligt negativa konsekvenser för minst ett 80-tal 

villafastigheter och ett 120-tal lägenheter i flerbostadshusområdena Benabacken och på 

Fredriksdalsvägen.  

 

Med en förlängd körsträcka mellan 600 – 2300 meter, för så många hushåll som det här är 

fråga om, för varje resa ut eller in till området, skulle både klimatpåverkande utsläpp och 

resursförbrukning av bensin, diesel eller biobränslen öka väsentligt, liksom kostnaderna för 

de enskilda hushållen. Ett räkneexempel visar att den ökade körsträckan motsvarar drygt 5 

varv runt jordklotet under ett år1. 

 

Vi måste således använda andra medel än gatuavstängning när vi säkrar upp trafikmiljön i 

den kritiska punkten där barn och vuxna kommer att röra sig mellan skolbyggnaderna i 

Nättraby NKC och den nya skolbyggnaden i Läderfabriken. Några av de medel som 

traditionellt använts för att åstadkomma, vad man trott vara en säker trafikmiljö, men som 

forskning visat invaggar oss i en falsk säkerhet är:  

 

Övergångsställen 

Trafikljus 

Refuger 

Farthinder 

 

Våran bedömning är därför att dessa metoder är otillräckliga. Utöver att trafikmiljön skall 

vara säker vill vi också att den skall vara lugn och tryggt på en sådan plats det här gäller. Att 

bygga om Fredriksdalsvägen till ett ”torg” är därför ett steg på vägen, men då 

Fredriksdalsvägen inte kan eller bör stängas av för trafik – av givna anledningar – förordar vi 

även här principen om Shared Space i kombination med stor tydlighet för bilister att de 

trafikerar gatan på fotgängares villkor. Metoderna för detta kan vara kombinationer av: 

 

 

                                                           
1 Vi räknar på ett genomsnitt av 600-2300 meter extra körsträcka: 2300+600/2 = 1450 meter enkel resväg per 
hushåll. Det motsvarar totalt 2900 meter per hushåll och dag 
200 hushåll X 2,9 km per dag = 580 km 
580 km/dag X 365 dagar = 211 700 km 
Jordens omkrets är 40 041 km KÄLLA: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden 
211 700 km / 40 041km  = 5,2 som är antalet varv runt jorden under ett år. 
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Gångfartsgata  

Upphöjt torg 

Avsmalningar 

Tidsregleringar för begränsning av passage under skoldagen med automatreglerade pollare 

(se exempel:  http://www.intergate.se/fordonstrafik/pollare/automatiska-pollare)

      

Möjligheten finns att förbjuda personbilar dagtid vardagar men tillåta dem kvällar och helger 

medans busstrafiken fortsätter att trafikera som vanligt vilket kanske är den enklaste 

lösningen. 

 

• Avlämningsplats och hämta plats för barn till skolan skall vara vid befintlig plats vid 

Idrottsvägen. 

 
 
4. Det bör prövas noggrant om det är verkligen är lämpligt och effektivt att fortsätta ha en 
separat parkeringsyta på dagens skoltomt då det går ca 800 elever på Nättrabyskolans 
Kunskapscentrum och de tillgängliga utomhusmiljöerna är små i förhållande till antalet 
elever och funktionella ytor för barn och ungdomar att vistas på. 
 
I och med att Idrottsvägen sommaren 2012 fick en parallellgata förbi Konsum och OKQ8 till 
det utökade industriområdet har trafiken flyttats över från Idrottsvägen till denna. Dessa 
vägar ansluter till varandra vid Vargungevägen. 
 
Därför kan och bör Idrottsvägen nedanför skoltomten nu frigöras och bli ny Avlämningsplats 
eftersom den numera är mycket lågtrafikerad och bara försörjer ett fåtal fastigheter. Dagens 
avlämningsplats på skoltomten kan istället användas på ett mycket bättre sätt genom att 
utöka elevernas utomhusytor. 
 

Avlämningsplatser prioriteras på Idrottsvägen närmast skolgårdsmiljö framför parkering. 
Parkering för skolan kan anordnas genom sidparkering längs med Idrottsvägen utom 
närmast skolan. Idrottsvägen kan för detta syfte behöva breddas. Sammantaget gör denna 
prioriteringsordning att folkhälsan förbättras både för barn och vuxna, elever och anställda 
samt besökande föräldrar.  
 
 
Sammanfattningsvis förväntar jag mig att dessa synpunkter tas med i den fortsatta 
beredningen i Tekniska nämnden. 
 
Anders Lundberg 
Miljöpartiet 
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Figur 1 
Bildkälla: http://kartor.eniro.se/m/9SN5c 
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Figur 2 
Bildkälla: http://kartor.eniro.se/m/9SNL8 
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Figur 3 

Bildkälla: http://www.blekingetrafiken.se/Documents/Linjekartor/Karlskrona/Karlskrona.pdf 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sam manträde  
den 21 november 2012 
 
§  115 Aktuell information  
 - Presentation av ny ledamot – Chatarina Holmberg 
 -  Lägesrapport lokalplanering - komplettering  
 -    Rekrytering förskolechef och rektor  
 - Information i lokaltidningarna gällande stadieindelningen ht-2013  
 -   Sweco informerar om resursfördelning 
    
§ 116 Budgetuppföljning oktober 2012    
 
§ 117 Ombyggnad Hästöskolan   
 
§ 118 Ombyggnad Östra Torpskolan 
 
§ 119 Ny ledamot i arbetsutskottet 
 
§ 120 Justering av delegationsordningen för barn- och ungdomsnämnden 
 
§ 121 Verksamhetsplan/internbudget 2013, plan 2014-2015  
 
§ 122 Beslut om bidrag 2013 till Tant Grön AB 
 
§ 123 Beslut om bidrag 2013 till Friskolan Svettpärlan AB 
 
§ 124 Beslut om bidrag 2013 till JB Grundskola (Galären)  
 
§ 125 Beslut om bidrag 2013 till Panea AB (Piggelinen) 
 
§ 126 Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Montessorifriskola AB 
 
§ 127 Beslut om bidrag 2013 till Bastasjö Språkförskola AB 
 
§ 128 Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Stråkfriskola AB 
 
§ 129 Beslut om bidrag 2013 till Fantasi personalkooperativa förskola 
 
§ 130 Beslut om bidrag 2013 till Ankaret föräldrakooperativa förskola 
 
§ 131 Beslut om bidrag 2013 till Nätet föräldrakooperativ 
 
§ 132 Beslut om bidrag 2013 till Mariagårdens förskola 
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§ 133 Beslut om bidrag 2013 till Silvertärnan föräldrakooperativ 
 
§ 134  Beslut om bidrag 2013 till Stumholmen föräldrakooperativ 
 
§ 135  Beslut om bidrag 2013 till Torlyckans personalkooperativ 
 
§ 136 Beslut om bidrag 2013 till Skärgårdens Montessoriförskola 
 
§ 137 Beslut om bidrag 2013 till Skutans föräldrakooperativ 
 
§ 138 Beslut om bidrag 2013 till Stubben föräldrakooperativ 
 
§ 139 Beslut om bidrag 2013 till Skrävle friförskola 
 
§ 140 Beslut om bidrag 2013 till Lilla Ö 
 
§ 141 Beslut om bidrag 2013 till Ramkullen 
 
§ 142 Beslut om bidrag 2013 till Villa Myskulla 
 
§ 143 Beslut om bidrag 2013 till Villa Kousholt 
 
§ 144 Delegationsärenden 
 
§ 145  Meddelanden 
   

     § 146 Kurser och konferenser 
   
§ 147 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 21 november 2012 kl 08.30 – 12.50 
   
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M) 
 2:e v ordf Chatarina Holmberg (S) 
  Roland Andréasson (S)      
 Helene Gustafsson (S) 
 Shirin Sahebjamee (S) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Ola Svensson (SD)      Fr o m beslutsammanträdet kl. 12.00  

 Pernilla Persson (C)         
 Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
      
Tjänstgörande ersättare Anna Strömqvist (S) 
  Emina Cejvan (M)   
  Christopher Larsson (SD)  föredragningen 

  Ulf Lundh (C)          
  Anders Lundberg (MP)  
               
 Ersättare 
 Eva Henningsson (S)  
 Christopher Larsson (SD)    beslutssammanträdet 
 
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola    
 Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
 Peter Arkeklint, ansvarig controller                             
 Ann-Christin Östbergh, controller 
 Mats Fredh, lokalsamordnare 
 Camilla Erlandsson, kommunikatör   § 115:5           
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
 
Inbjuden § 115:5 Silke Tindrebäck, Sweco 
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Utses att justera    Eva Ottosson (M) 
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen 
  den 26 november 2012  
  
Justerade paragrafer §§ 115 - 147        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 21 november 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla  
den 26 november 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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§ 115 
Aktuell information 
 
1. Presentation av ny ledamot  
 Ordförande hälsar Chatarina Holmberg (S) välkommen till barn- och  
 ungdomsnämnden. 
 Chatarina gör en kort presentation av sig själv. 
 _____________ 
 
 
2 Lägesrapport lokalplanering - komplettering 
 Förvaltningen fick på oktobersammanträdet i uppdrag att komplettera 
 listan med nettoeffekten för respektive objekt. Mats Fredh, lokalsamordnare 
 redovisar effekten för respektive objekt.  
 ____________ 
 
  
3. Rekrytering av förskolechef och rektor 
 Förvaltningschef Maria Persson informerar om att rekryteringarna av  
 förskolechef och rektor nu är klara. 
 Förskolechef i Spandelstorp, efter Kerstin Almström som går i pension, 
 blir Lena Dehlin. Lena arbetar nu som personalspecialist åt förvaltningen. 
 Rektor för grundsärskolan på Spandelstorp och Solbacka samt 
 Kättilsmåla skola efter Jessica Ahlgren blir Martin Andersson. Martin 
 arbetar idag på gymnasieskolan i Mariestad som lärare/projektledare. 
 Jessica flyttar till Nättrabyskolan efter Marina Ericsson som har fått 
 tjänst på förvaltningskontoret som kvalitetscontroller. 
 Samtliga tjänster beräknas tillträdas vid årsskiftet.  

 ________________ 
  
 
 4. Information i lokaltidningarna gällande stadiei ndelningen ht-2013 
 Förvaltningschef Maria Persson informerar kort att en informations- 
 annons kommer att finnas i lokaltidningarna på lördag ”Så berörs din
 skolan höstterminen 2013”. I skolöverenskommelsen som tecknades 
 våren 2012 togs ett antal beslut som börjar gälla från och med 
 höstterminen 2013. Då det börjar närma sig skolval för många barn och 
 ungdomar i Karlskrona kommun vill förvaltningen klargöra vilka 
 skolor som berörs och på vilket sätt.  
 _____________ 
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 forts § 115 
  

5. Sweco - information om resursfördelning  
 Silke Tindrebäck, Sweco informerar om hur deras resursfördelnings- 
 metod går till och vilka variabler som används.  
 Denna resursfördelningsmetod används bland annat av Stockholm,  
 Örebro och Uppsala. 

  ________________
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P Arkeklint BUN.2011.508.042 
Akten 

 
 
 
§ 116 
Budgetuppföljning oktober 2012 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per 
den 31 oktober 2012. 

Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 975,1 Mnkr. 

Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den  
31 oktober 2012 uppgår till 786,1 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om 
802,7 Mnkr, således en positiv avvikelse med 16,6 Mnkr. 

Investeringsredovisning 
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt 
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas. 

 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 

att   budgetuppföljningen per den 31 oktober 2012 godkänns. 
 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
___________ 
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Tekniska förv/nämnden BUN.2012.318.287 
M Fredh 
M Dahl 
Berörda rektorer 
Akten 

§ 117 
Ombyggnad Hästöskolan 
 
Bakgrund 
Skolöverenskommelsen anger i sitt beslut, att årskursindelningen från 2013 
skall vara F-6 och 7-9. Det medför att vissa skolenheter inte har det 
lokalutrymme som krävs, för att kunna bedriva denna verksamhet enligt 
indelningen, då man de senaste åren gjort andra verksamhetsförändringar, 
t.ex. att förskola flyttat in i skolan.  
 
Hästöskolan har innevarande läsår verksamhet i årskurserna F – 5, samt 
fritidshem. Det går nu totalt 123 elever på skolan, varav 75 är inskrivna i 
fritidshemmet. Skolans lokaler utnyttjas nu väldigt väl och skolans entréer till 
årskurs 2 – 5 utnyttjas också som grupprum. Fritidshemmet samsas om  
utrymmen tillsammans med förskoleklassen och undervisningsutrymmet för 
textilslöjden.  
När årskurs 6 flyttade till Vämöskolan för några år sedan, flyttade 
fritidshemmets och förskoleklassens verksamhet från Hästö medborgarhus, 
tillbaka till Hästöskolan. Därmed uppstår nu en lokalbrist. 
Skolans bibliotek är inrymt i den f.d. rektorsexpeditionen och datorsalen är 
placerad i skolans källare, där också viss annan undervisning bedrivs, i brist 
på lediga lokalutrymmen. 
 
När nu årskurs 6 flyttar tillbaka till Hästöskolan, uppstår därför brist på 
undervisningsytor, eftersom Hästö Medborgarhus inte längre är något möjligt 
alternativ. 
 
Elevutvecklingen är ganska stabil fram till 2017, med cirka 20 elever per 
årskurs. Det betyder att det läsåret 2013/2014 kommer att gå 143 
elever på Hästöskolan, utifrån dagens elevsiffror. För att skolan skall 
kunna bedriva en modern verksamhet utifrån styrdokumenten och 
övriga beslut, måste lokalplaneringen ses över. 
 
Idag saknas vissa viktiga utrymmen på skolan som behöver inrättas. 
 
För att komma till rätta med den lokalbrist som Hästöskolan står inför, 
föreslås att det uppförs en byggnad på skolområdet, intill fotbollsplanen, 
där det tidigare funnits en byggnad. Byggnaden uppförs, enligt tidigare 
prövat koncept på Spandelstorpskolan, i storleken 21,88 X 12,12 meter. 
Den planeras innehålla tre basutrymmen med grupprum och ge lokaler 
för fritidshemmet, förskoleklassen och årskurs 1. 
Genom omdisponering av skolans övriga lokaler räknar skolledningen 
och personalen med att kunna lösa de lokalbrister som redovisats ovan.  
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forts § 117 
 
Man planerar härmed att kunna tillskapa ett kombinerat bibliotek och 
mediatek, som ger alla elever större tillgång till litteraturen och till IKT, 
inte minst viktigt för de äldsta eleverna. Rum för gruppundervisning, 
vilrum och arbetsrum för rektor kommer, genom den föreslagna 
nybyggnaden och omdisponeringen, också att kunna ordnas. 
 
Genom att placera fritidshemmets lokaler i den nybyggda delen på 
gården, uppnås flera fördelar, såsom, lättare för föräldrar att kunna 
lämna och hämta sina barn, enklare för personal och elever att 
samordna olika aktiviteter, bättre överblick över verksamheten och 
säkrare och tryggare miljö. 
 
Även förskoleklassen och årskurs 1 får en mera anpassad skolmiljö 
genom att placeras i den nybyggda skoldelen i markplanet. 
 
Ekonomi 
Den föreslagna nybyggnationen är en byggnad på 250 m2, lika med 
tidigare uppförda byggnaden på Spandelstorpskolan. Den innehåller tre 
basutrymmen med ingångar, grupprum, kapprum med toaletter. 
Lösningen är flexibel och ljus. Lokalen kan lätt ställas om till olika 
verksamhetsbehov. 
Kostnaden beräknas nu, före upphandlingen, till 5,0 mnkr och ger vid 
denna investeringskostnad, en planerad byggkostnad på 20 000 kr m2. 
I denna kalkyl inräknas sprängning och markberedning runt byggnaden, 
lekytor, utebelysning och angöringsplatser. 
 
Årshyran för investeringen, före upphandlingen, beräknas till 435 000 
kr. Hyran för Hästö medborgarhus, som tidigare nyttjades som lokal för 
förskoleklassen och fritidshemmet, gav en hyresutgift på 106 390 per 
år. Investeringens nettoeffekt blir utifrån denna beräkning, således en 
hyresökning på 328 610 kr. 
 
Tjänstemannaförslag   
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och 
 investeringstillstånd för uppförandet av en ny byggnad, enligt beskrivning 
 ovan, på Hästöskolans skoltomt. 
 
Yrkanden 
Nickals Platow (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga 1, som lyder: 
Inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde uppstår det 
ibland behov av lokaler som har mindre permanent karaktär. För att möta 
detta behov och för att bidra till en god ekonomisk hushållning lämnar vi nedan 
förslag: 
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forts § 117 
 
1. att ge tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att redovisa 
 för- och nackdelar med inköp/nyttjande av flexibla moduler som ett  
 komplement för att möta barn- och ungdomsförvaltningens lokalbehov 
 
2. att som pilotfall projektera en flexibel och flyttbar paviljonglösning för att 
 vid behov möta volymökningar gällande förskolebarn och elever. 
 
Ola Svensson (SD) lämnar bifall till tilläggsyrkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows tilläggsattsatser och finner  
att barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla de båda tilläggsatsatserna. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således 
 
1. att  hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och 
 investeringstillstånd för uppförandet av en ny byggnad, enligt beskrivning 
 ovan, på Hästöskolans skoltomt. 
 
2. att ge tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att redovisa 
 för- och nackdelar med inköp/nyttjande av flexibla moduler som ett  
 komplement för att möta barn- och ungdomsförvaltningens lokalbehov 
 
3. att som pilotfall projektera en flexibel och flyttbar paviljonglösning för att 
 vid behov möta volymökningar gällande förskolebarn och elever. 
____________ 
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Tekniska förv/nämnden BUN.2012.319.287 
M Fredh 
M Dahl 
Berörda rektorer 
Akten 

§ 118 
Ombyggnad Östra Torpskolan 
 
Bakgrund 
När det för några år sedan beslutades att årskurs 6 skulle placeras på 
skolenheterna för 7-9, övertog förskolan en annexbyggnad på Östra 
Torpskolan. Fritidshemmet och förskoleklassen, som tidigare nyttjat 
lokalerna, flyttade in i skolans huvudbyggnad. 
 
När Skolöverenskommelsen träffades och det beslutades att 
stadieindelningen åter skulle vara F-6 och 7-9,  innebar det att årskurs 
6, till läsåret 2013/2014, åter skall ha sin undervisning på Östra Torp 
skolan. Därmed saknas undervisningsutrymmen för skolverksamheten.  

 
Förslaget på lösning bygger på att en ny byggnad uppförs på byggbar 
mark, sydost om skolan, i en naturskön del av skoltomten. Denna 
byggnad kan uppföras på så sätt, att den enkelt kan byggas om för 
användas för olika verksamhetsgrenar, både för förskola, skola 
och/eller fritidshem, allt efter behov. Byggnaden förbereds redan nu för 
möjligheten att i framtiden ev. kunna byggas till. Markplaneringen 
förbereds också för en tillbyggnad, om en utbyggnad av t.ex. förskola 
anses lämplig i framtiden. Vi kan, vid en sådan planering, på sikt lämna 
de externa lokalerna vid Kummelvägen.  
 
Byggnaden uppförs enligt samma lyckosamma koncept som använts 
vid Spandelstorpskolan och som föreslås användas även för 
Hästöskolan.  
Den innehåller då tre basutrymmen med tillhörande grupprum, kapprum 
entréer och toaletter, om totalt 250 m2. Kostnaden för byggnaden 
beräknas, före upphandlingen, att uppgå till 5 mnkr. I denna beräkning 
inräknas sprängning och markberedning runt byggnaden, anslutning till 
fjärrvärme, lekytor, utebelysning och angöringsplatser. 
 
Området där byggnaden skall uppföras är idag naturmark och behöver 
därför beredas och anläggas. Dessutom behöver viss komplettering av 
lekutrustning ske. Detta beräknas totalt till 0,6 mnkr. Totalt beräknas 
investeringen således uppgå till 5,6 mnkr.  
 
Projektet behöver stå färdigt i augusti månad 2013.  
 
 
 
 
 



   
  
  21 november 2012    12 

 
 
 
 
forts § 118 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och 
investeringstillstånd för uppförandet av en ny byggnad och utemiljö, 
enligt beskrivningen ovan,  på Östra Torpskolans skoltomt. 
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet 
på  nämndens sammanträde den 21 november 2012. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
_____________
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Akten BUN.2011.432.102 
 
 
 
 
§ 119 
Ny ledamot/ersättare till arbetsutskottet 
 
Ny ledamot till arbetsutskottet ska väljas efter Patrik Hansson (S). 
 
Förslag till ny ledamot är Chatarina Holmberg (S). 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
_____________ 
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Stab BUN. 2010.151.002 
A Ottosson 
Förskolechefer 
Rektorer 
Skolområden 
Akten       § 120 

Justering av delegationsordningen för barn- och ung domsnämnden 
 
Nuvarande delegationsordning gäller fr o m den 1 november 2012, efter 
ändringsbeslut i barn- och ungdomsnämnden den 24 oktober 2012 § 105. 
 
Med anledning av förändrade krav vid ansökan om statsbidrag behöver 
planen kompletteras med 
 
Tillägg 
Punkten 6.15 
Ansökan om stadsbidrag.  Delegat: Förvaltningschef 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt 
2. att denna ska gälla fr o m den 1 december 2012 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
_____________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2012.320.042 
Stab 
A-C Östbergh 
Förskolechefer/rektorer 
Intendenter 
Akten § 121 

Verksamhetsplan/internbudget 2013, plan 2014-2015 
 
Förvaltningschef Maria Persson och ansvarig controller Peter Arkeklint 
redogör för verksamhetsplan/internbudget 2013 och plan 2014-2015. 
 

  Den ekonomiska ramen för 2013 uppgår till 985,5 Mnkr. 
 
Förslaget till verksamhetsplan/internbudget 2013, plan 2014-2015 är 
förhandlat med de fackliga organisationerna. 
 

  Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2013 och plan 2014-
 2015. 
 
Chatarina Holmberg (S) och Helene Gustafsson (S) framför synpunkter i 
textmaterialet.  
 
5.1 Mål från kommunfullmäktige. Vill ha en kolumn till där det framgår vem 

som är ansvarig för respektive mål och att det följs upp. 
Tabellen kommer att kompletteras med en kolumn för ansvarig. 
 
6. Givna uppdrag och beslutade satsningar/prioriteringar. Frågor kring Hållbar 
    jämställdhet.  
Redovisning sker på decembersammanträdet. 
 
9. Personal. I personalredovisningen är endast andel kvinnor redovisade. 
Redovisningen kommer att kompletteras med andel män i förvaltningen.  
 
Ändringsyrkande 
Helene Gustafsson (S) yrkar på ändring i texten 3.3 Medborgardialog. 
I texten står det: De utmaningar som väntar kan i många fall behöva insatser 
från ideella krafter såsom idrottsföreningar och andra intresseföreningar. 
Yrkar på ändring till: Vi välkomnar ideella krafter såsom idrottsföreningar och 
andra intresseföreningar, bilaga 2. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Helene Gustafssons 
ändringsyrkande gällande ändring i texten 3.3 Medborgarförslag och finner 
att barn- och ungdomsnämnden bifaller ändringsyrkandet. 
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forts § 121 
 
Texten ändras till: Vi välkomnar ideella krafter såsom idrottsföreningar och 
andra intresseföreningar. 
 
Ändringsyrkande 
Helene Gustafsson (S) lämnar ändringsyrkande, bilaga 3: 
att  avsatta medel för vårdnadsbidrag tas bort och att dessa medel kommer 
 förskolan till del. 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) bifaller ändringsyrkandet. 
Nicklas Platow (M) yrkar avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Helene Gustafssons 
ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår 
ändringsyrkandet. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Helene 
Gustafssons ändringsyrkande röstar ja och den som vill avslå densamma 
röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), 
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) 
och Anna Strömqvist (S). 
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva 
Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (SD), Pernilla Persson (C), 
Emina Cejvan (M), Ulf Lundh (C) och Anders Lundberg (MP). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 nej-röster och 6 ja-röster att 
avslå ändringsyrkandet. 
 
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), 
Shirin Sahebjamee (S), Anna Strömqvist (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V)  
reserverar sig mot beslutet. 
 
Tilläggsyrkande 
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar, bilaga 4:  
att  utreda möjligheten att utöka antalet pedagoger på fritidshemmen, det vill 
 säga, öka fritidshemmens personaltäthet. 
att utredningen skall redovisas hösten 2013. 
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forts § 121 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Åsa Gyberg Karlssons 
två tilläggsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller 
tilläggsyrkandena. 
 
Tilläggsyrkande 
Nicklas Platow (M) yrkar, bilaga 5  
att   utreda möjligheterna att införa en försöksmodell för 2 lärare i klassrummet 
 för årskurs 6-9 alternativ vid någon eller några enheter 
att   utredningen skall redovisas hösten 2013. 
 
Chatarina Holmberg (S) yrkar, bilaga 6: 
att  de vill utreda möjligheterna att införa försöksmodell för flera pedagoger i 
      klassrummet för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet för att se vilken 
      insats som ger bäst effekt.  
att  utredningen skall redovisas hösten 2013. 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras 10 minuter.  
Mötet återupptas. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer tilläggsyrkanden mot varandra och finner att barn- och  
ungdomsnämnden beslutar anta Nicklas Platows tilläggsyrkande. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Chatarina 
Holmbergs tilläggsyrkanden röstar nej och den som bifaller Nicklas Platows 
tilläggsyrkanden röstar ja. 
 
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), 
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Ola Svensson (SD), Åsa 
Gyberg Karlsson (V) och Anna Strömqvist (S). 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson 
(M), Morgan Kullberg (M), Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M),  
Ulf Lundh (C) och Anders Lundberg (MP). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 nej-röster och 8 ja-röster att 
bifalla Nicklas Platows tilläggsyrkanden. 
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forts § 121 
 
 
Tilläggsyrkande 
Anders Lundberg (MP) lämnar följande tilläggsyrkanden, bilaga 7: 
 
1. att   antalet förskolor med utomhuspedagogik ökar   
2. att   fortbildning av personalen i utomhuspedagogik fortsätter för olika 
 personalgrupper inom förskolan. 
3. att   öka antalet skolor med Grön Flagg. 
4. att   ideella friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans 
 arbete med utomhuspedagogik. 
5. att   i strukturomvandlingen från små till stora enheter med fler avdelningar 
 skall utomhuspedagogik genomsyra verksamheten. 
6. att andelen samt tillagningen av ekologisk mat inom förskolorna skall öka 
 och att detta skall ingå i all eventuell upphandling av förskolekök. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 1 och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet att antalet  
förskolor med utomhuspedagogik ökar. 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 2 och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet att fortbildning 
av personal i utomhuspedagogik fortsätter för olika personalgrupper inom 
förskolan. 
 
Tilläggsattsats 3 återtas av Anders Lundberg (MP). 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 4 och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet att ideella  
friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans arbete med 
utomhuspedagogik. 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 5 och 
finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet att i struktur- 
omvandlingen från små till stora enheter med flera avdelningar ska utom- 
utomhuspedagogik genomsyra verksamheten. 
 
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 6 och 
finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet att andelen  
samt tillagningen av ekologisk mat inom förskolorna ska öka och att detta 
skall ingå i all eventuell upphandling av förskolekök. 
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forts § 121 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget att godkänna 
verksamhetsplan och internbudget för 2013 och plan 2014-2015 och 
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
1. att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2013 och plan 2014-
 2015. 
 
2. att texten i avsnitt 3.3 Medborgardialog ändras till: Vi välkomnar ideella  
 krafter såsom idrottsföreningar och andra intresseföreningar. 
 
3. att utreda möjligheten att utöka antalet pedagoger på fritidshemmen, det 
 vill säga, öka fritidshemmens personaltäthet. 
 
4. att utredningen skall redovisas hösten 2013. 
 
5. att utreda möjligheterna att införa en försöksmodell för 2 lärare i 
 klassrummet för årskurs 6-9 alternativ vid någon eller några enheter 
 
6. att   utredningen skall redovisas hösten 2013 
 
7. att   antalet förskolor med utomhuspedagogik ökar   
 
8. att   fortbildning av personalen i utomhuspedagogik fortsätter för olika 
 personalgrupper inom förskolan. 
 
9. att   ideella friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans 
 arbete med utomhuspedagogik. 
______________ 
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Tant Grön AB BUN.2012.321.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 122 

Beslut om bidrag 2013 till Tant Grön AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

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

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
39 259 kr 
48 573 kr 
59 069 kr 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
36 049 kr 
45 363 kr 
55 859 kr 

14 956 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 

16 394 kr 
16 394 kr 
16 394 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Friskolan Svettpärlan AB BUN.2012.322.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 123 

Beslut om bidrag 2013 till Friskolan Svettpärlan AB  
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

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

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
39 259 kr 
48 573 kr 
59 069 kr 

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
36 049 kr 
45 363 kr 
55 859 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 

16 394 kr 
16 394 kr 
16 394 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2013 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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JB Grundskola AB BUN.2012.323.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 124 

Beslut om bidrag 2013 till JB Grundskolan AB (Galär en) 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

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

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
39 259 kr 
48 573 kr 
59 069 kr 

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
36 049 kr 
45 363 kr 
55 859 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 

16 394 kr 
16 394 kr 
16 394 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att JB Grundskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 



   
  
  21 november 2012    23 
 
 
Panea AB BUN.2012.324.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 125 

Beslut om bidrag 2013 till Panea AB (Piggelinen) 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

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

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
39 259 kr 
48 573 kr 
59 069 kr 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
36 049 kr 
45 363 kr 
55 859 kr 

14 956 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 

16 394 kr 
16 394 kr 
16 394 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Panea AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 



   
  
  21 november 2012    24 
 
 
Karlskrona Montessorifriskola AB BUN.2012.325.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 126 

Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Montessorifri skola AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års till nedanstående belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

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

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
39 259 kr 
48 573 kr 
59 069 kr 

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
36 049 kr 
45 363 kr 
55 859 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 

16 394 kr 
16 394 kr 
16 394 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år  

     2013. 
 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Bastasjö Språkförskola AB BUN.2012.326.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 127 

Beslut om bidrag 2013 till Bastasjö Språkförskola A B 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Karlskrona Språkfriskola AB BUN.2012.327.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 128 

Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Språkfriskola  AB   
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

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

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
39 259 kr 
48 573 kr 
59 069 kr 

33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 
36 049 kr 
45 363 kr 
55 859 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 

16 394 kr 
16 394 kr 
16 394 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Fantasi personalkooperativa förskola BUN.2012.328.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 129 

Beslut om bidrag 2013 till Fantasi personalkooperat iva förskola   
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år     
           2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Ankaret föräldrakooperativa förskola BUN.2012.329.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 130 

Beslut om bidrag 2013 till Ankaret föräldrakooperat iva förskola   
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 
 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att  Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 
 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Nätet föräldrakooperativ BUN.2012.330.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 131 

Beslut om bidrag 2013 till Nätet föräldrakooperativ   
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att  Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 
 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Mariagårdens förskola BUN.2012.331.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 132 

Beslut om bidrag 2013 till Mariagårdens förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Silvertärnans föräldrakooperativ BUN.2012.332.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 133 

Beslut om bidrag 2013 till Silvertärnans föräldrako operativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
Fristående fritidshem år F-1, 
plats 
Fristående fritidshem år 2-3, 
plats 
Fristående fritidshem år 4-6, 
plats 
 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 

 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 

 

14 956 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 

 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Stumholmen föräldrakooperativ BUN.2012.333.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 134 

Beslut om bidrag 2013 till Stumholmen föräldrakoope rativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Torlyckans personalkooperativ BUN.2012.334.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 135 

Beslut om bidrag 2013 till Torlyckans personalkoope rativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 

 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 

 

14 956 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 

 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 



   
  
  21 november 2012    34 
 
 
Skärgårdens Montessoriförskola BUN.2012.335.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 136 

Beslut om bidrag 2013 till Skärgårdens Montessorifö rskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att  Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år 

 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Skutans föräldrakooperativ BUN.2012.336.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 137 

Beslut om bidrag 2013 till Skutans föräldrakooperat iv 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Stubben föräldrakooperativ BUN.2012.337.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 138 

Beslut om bidrag 2013 till Stubben föräldrakooperat iv 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 

 

77 548 kr 
33 456 kr 
25 095 kr 
11 712 kr 

 

14 956 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 

 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Skrävle friförskola BUN.2012.338.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 139 

Beslut om bidrag 2013 till Skrävle friförskola 
  

Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående förskola, plats 
 

77 548 kr 
 

77 548 kr 
 

14 956 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Skrävle friförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
___________ 
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Lilla Ö BUN.2012.339.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 140 

Beslut om bidrag 2013 till Lilla Ö 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående pedagogisk 
omsorg, plats 
 

76 042 kr 
 

76 042 kr 
 

0 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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Ramkullen BUN.2012.340.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 141 

Beslut om bidrag 2013 till Ramkullen 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående pedagogisk omsorg, 
plats 
 

76 042 kr 
 

76 042 kr 
 

0 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 ____________
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Villa Myskulla BUN.2012.341.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 142 

Beslut om bidrag 2013 till Villa Myskulla 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 
HT 2013 

Lokalbidrag 

Fristående pedagogisk 
omsorg, plats 
 

76 042 kr 
 

76 042 kr 
 

0 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 ____________ 
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Villa Kousholt BUN.2012.342.043 
P Arkeklint 
Akten 
    
 
 § 143 

Beslut om bidrag 2013 till Villa Kousholt 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i 
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade 
skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående 
belopp: 

 
Verksamhet Grundbelopp 

VT 2013 
Grundbelopp: 

HT 2013 
Lokalbidrag 

Fristående pedagogisk omsorg, 
plats 
 

76 042 kr 
 

76 042 kr 
 

0 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är 
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell. 
 
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per 
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är 
kända.  

 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Villa Kousholt beviljas ovanstående bidrag för år 2013. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 ____________
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Berörda BUN.2012.29.002 
Akten  

 
 
 
§ 144 
Delegationsärenden    
 
Dnr  Ärendemening  

 
Skolområde/avdelning 
och delegat 

 Protokoll från centrala 
samv.gr 121016 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Maria Persson 
 

BUN. 
2012.314.611 

Ordf.beslut 
BUN tar över ansvaret 
för Tant Grön Kättilsmåla 
fr o m 130101 
 

Barn- och ungdomsnämnden 
Jan-Olof Petersson 

BUN 
2012.310.623 

Beslut växelvis 
boende 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.306S.609 

Beslut om 
avgiftsbefrielse 
fritidshem 

Barn- och 
ungdomskontoret 
Mats Dahl 
 

BUN1 
2012.108S.609 

Beslut om avstängning från  
kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Trossö skolområde 
Kerstin Ibstedt 
Henningsson 

BUN5 
2012.261S.606 

Beslut om avstängning från  
kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Rödeby skolområde 
Karina Karlsson 

BUN5 
2012.262S.606 

Beslut om avstängning från  
kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Rödeby skolområde 
Karina Karlsson 

BUN5 
2012.264S.606 

Beslut om avstängning från  
kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Rödeby skolområde 
Karina Karlsson 

Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och 
delegationsärndena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
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forts § 144 
 

 Chatarina Holmberg (S) frågar varför det är ett ordförandebeslut gällande 
 övertagandet av Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla då arbetsutskottet 
 samma dag hade sammanträde. 
 Ordförande svarar att detta inte blev aktuellt förrän under eftermiddagen 
 efter det att arbetsutskottets sammanträde var slut. 
  
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och 
 delegationsärendena. 
 Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
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§ 145 
Meddelanden 
 

 Kommunfullmäktige § 138 BUN.2011.94.102 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
 Kommunfullmäktige § 139 BUN.2011.432.102 
  Kommunala val 
 
 Kommunfullmäktige § 146 BUN.2012.308.006 
  Sammanträdesplan år 2013 för kommun-   
  fullmäktige kommunstyrelsen och utskott 
 
 Kommunfullmäktige § 148 BUN.2011.220.042 
  Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 för hela 
  kommunens samlade verksamhet 
 
 Kommunfullmäktige § 149  BUN.2012.222.004 
  Balansförteckning över obesvarade motioner 
  och medborgarförslag den 1 september 2012 
 
 Skolinspektionen BUN. 2012.302S.606 
  Anmälan angående information till hemmet och  
  placering av elev vid Östra Torpskolan i   
  Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.248S.606 
  Anmälan angående skolsituationen för elev vid 
  Sturköskolan i Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.98.606 
  Uppföljning av riktad tillsyn vid Rödebyskolan i 
  Karlskrona kommun gällande bedömning och  
  betygssättning hos skolor med stora avvikelser 
  vid omrättning av nationella prov 
 
 Föräldrar till barn på BUN.2012.314.611 
 Tant Grön Kättilsmåla Synpunkter gällande kommunens övertagande 
  av Tant Grön Kättilsmåla 

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
 ____________ 
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§ 146 
Kurser och konferenser 
 
Föreläsning undervisningslyftet 
Hur synliggörs lärande och Hattie´s studier Professor Tomas Kroksmark 
 
Tid:  3 december kl. 08.00-11.30 och   kl. 15.00-18.00 
Plats:  Sunnadalskolans aula 
 
Anmälan till Eva Karlsson. 
 
Skolriksdag 2013 
Skolriksdagen planeras till den 6-7 maj 2013 i Stockholm. 
Mer information kommer. 
____________ 
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§ 147 
Övrigt  
 
Inga övriga frågor. 
______________ 



2012-11-21 

Tilläggsyrkande från Femklövern till 

ärende 3 Ombyggnad Hästöskolan 

Bilaga 1 

trn 121121 § 117 

Ihr: aN.2012.318.287 

Inom Barn och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde uppstår det ibland behov av lokaler som 
har mindre permanent karaktär. För att möta detta behov och för att bidra till en god ekonomisk 
hushållning lämnar vi nedan förslag. 

Vi yrkar på 

att ge tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att redovisa för- och 
nackdelar med inköp/nyttjande av flexibla moduler som ett komplement för att möta 
barn och ungdomsförvaltningens lokalbehov 

att som pilotfall projektera en flexibel och flyttbar paviljongslösning för att vid behov 
möta tillfälliga volymförändringar gällande förskolebarn och elever 
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2012-11-21 

Tilläggsyrkande från Femklövern till 

ärende 7 Internbudget 2013 

Bilaga 5 

Ern 121121 § 121 
llir: FlN. 2012 .320.CX!2 

Femklövern vill utreda vad det skulle kunna innebära om vi fördubblar lärartätheten i klassrummen i 

årskurs 6-9 för samtliga enheter innehållande årskurs 6-9 alternativ någon eller några enheter. Detta 

skulle låta sig göras genom en ökad satsning på fler lärare samtidigt som kanske klasstorlekarna 

behöver ökas något. 

Vi yrkar på 

att 

att 

utreda möjligheterna att införa en försöksmodell för 2 lärare i klassrummet för 
årskurs 6-9 alternativ någon eller några enheter 

utredningen skall redovisas hösten 2013 



Bilaga 6 

---- EtffT21121 § 121 
fur: 2012.320.042 
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Miljöpartiet i Karlskrona 
Anders Lundberg 

Tilläggsyrkande från Miljöpartiet till 
ärende 7 Internbudget 2013 

2012-11-21 Bilaga 7 

l1N 121121. § 121 
llir: 2012.320.042 

MP har länge drivit frågan om att införa komplett utomhuspedagogik i förskolorna. Till vår glädje har 
detta införts på två ställen de senaste åren. Vi önskar nu att denna pedagogik införs på fler ställen än 
nuvarande två under budgetåret 2013 och att arbetet med införandet av utomhuspedagogik 
fortsätter under åren för verksamhetsplanen 2014-2015. 

Därutöver ser vi gärna att kombinationer av utomhuspedagogik tillämpas på ett flertal förskolor, 
exempelvis kan 2 avdelningar dela på en dag med att 1 avdelning är ute förmiddag och en avdelning 
är ute eftermiddag så att dessa avdelningar delar på lokal avsedd för 1 avdelning. Alternativt kan 3 
avdelningar på liknande sätt dela på lokaler för 2 avdelningar. 

Vi yrkar på 

Att antalet förskolor med utomhuspedagogik ökar 

Att fortbildning av personalen i utomhuspedagogik fortsätter för olika personalgrupper 
inom förskolan. 

Att öka antalet skolor med Grön Flagg. 

Att ideella friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans arbete med 
utomhuspedagogik. 

Att i strukturomvandlingen från små till stora enheter med fler avdelningar skall 
utomhuspedagogik genomsyra verksamheten. 

Att andelen samt tillagningen av ekologisk mat inom förskolorna skall öka och att detta 
skall ingå i all eventuell upphandling av förskolekök. 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sam manträde  
den 19 december 2012 
 
§ 148 Aktuell information  
 - Presentation av nya ersättare 
 - Handlingsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 
 -  Rapport studieresa till Kanada – Åsa Gyberg Karlsson  
 -    Givna uppdrag och beslutade satsningar/prioriteringar –  
  Lust att lära 
    
§ 149  Förslag till ändring av regel – stängning av kommunala förskolor, 
 Fritidshem och pedagogisk omsorg 
 
§ 150 Budgetuppföljning november 2012  
 
§ 151  Svar på framställan om ersättning för resurstillskott – JB Galären   
 
§ 152 Motion om läxhjälp   
 
§ 153 Motion om skola utan hemläxor 
 
§ 154  Beslut angående anpassning av Sturköskolan för eleverna i åk 6 
 
§ 155 Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleverna i åk 6 
 
§ 156 Beslut angående anpassning av Hasslö skola för eleverna i åk 6 
 
§ 157  Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för eleverna i åk 6 
 
§ 158  Beslut angående anpassning samt tillbyggnad av Fridlevstad skola 
 
§ 159  Beslut angående anpassning av Tvings skola 
 
§ 160 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Tant Grön AB 
 
§ 161 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan AB 
 
§ 162 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till JB Grundskola (Galären)  
 
§ 163 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Panea AB (Piggelinen) 
 
§ 164  Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola AB 
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§ 165  Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Bastasjö Språkförskola AB 
 
§ 166  Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Karlskrona Språkfriskola AB 
 
§ 167 Beslut reviderat lokalbidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa 

förskola 
 
§ 168 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa 

förskola 
 
§ 169 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativ 
 
§ 170 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Mariagårdens förskola 
 
§ 171 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Silvertärnan föräldrakooperativ 
 
§ 172  Beslut om reviderat lokalbidrag 2012  till Stumholmen   
           Föräldrakooperativ 
 
§ 173  Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ 
 
§ 174 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Skärgårdens   
           Montessoriförskola 
 
§ 175 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ 
 
§ 176 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ 
 
§ 177 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Skrävle friförskola 
 
§ 178 Delegationsärenden 
 
§ 179  Meddelanden 
   

     § 180 Kurser och konferenser 
   
§ 181 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset, lokal: Freden 
 onsdagen den 19 december 2012 kl 08.30 – 13.10 
   
Beslutande   ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
 1:e v ordf Nicklas Platow (M) 
 2:e v ordf Chatarina Holmberg (S) 
  Roland Andréasson (S)      
 Helene Gustafsson (S) 
 Shirin Sahebjamee (S) 
 Eva Ottosson (M) 
 Morgan Kullberg (M) 
 Ola Svensson (SD)    
 Peter Christensen (FP)     

 Pernilla Persson (C)         
 Åsa Gyberg-Karlsson (V) 
 Thomas Brindefalk Knutsson (KD) 
      
Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) 
  Emina Cejvan (M)   
          
Ersättare  Martin Abramsson (M)  
  Patrik Karlsson (M) 
 Christopher Larsson (SD)     
 Anders Lundberg (MP) 
 
    
Tjänstemän  Maria Persson, förvaltningschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola    
 Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem 
 Peter Arkeklint, ansvarig controller                             
 Mats Fredh, lokalsamordnare 
 Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare 
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Utses att justera    Thomas Brindefalk Knutsson 
  
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli torsdagen 
  den 19 december 2012  
  
Justerade paragrafer §§ 148-181        
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                             Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammantr äde den 19 december 2012  
är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kom munens anslagstavla  
den 20 december 2012. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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§ 148 
Aktuell information 
 
1. Presentation av nya ersättare  

Ordförande hälsar Patrik Karlsson (M) välkommen som ersättare i barn- 
och ungdomsnämnden. 

 _____________ 
 
2. Handlingsplan för barn- och ungdomsförvaltningen  

Dnr: BUN.2012.385.611 
Förvaltningschef Maria Persson presenterar barn- och ungdoms- 
förvaltningens handlingsplan 2012-2015 för förskola och skola. 
Förvaltningen vill med denna plan tydliggöra vilka prioriteringar vi gör och 
vilka åtgärder vi avser att vidta för att under planperioden driva och 
utveckla våra förskolor och skolor utifrån det uppdrag vi har från stat och 
kommun. 
Enheterna kommer att göra arbetsplaner utifrån handlingsplanen.  
Uppföljning kommer att ske i samband med årsbokslut. 
_______________ 

 
3. Rapport från studieresa till Kanada – Åsa Gyberg  Karlsson 
 Åsa Gyberg Karlsson (V) har som ledamot i utbildningsberedningen i SKL 
 (Sveriges Kommuner och Landsting) varit på studieresa i Ontario, Kanada. 
 I Ontario har man arbetat med att förbättra resultaten inom ett helt  
 utbildningssystem. Bakgrunden till arbetet, som startade 2003, var att  
 förbättra studieresultaten, minska den sociala klyftan och att öka förtroendet  
 för skolan. 
 Arbetet har fått stor framgång och man fick ta del av framgångsfaktorerna 
 för deras reformarbete. 
 Ordförande och ledamöter tackar för presentationen. 
 ____________ 
  
4. Givna uppdrag och beslutade satsningar/prioriter ingar – Lust att lära 

Mats Dahl, verksamhetschef för skola och fritidshem, presenterar hur 
förvaltningen kommer att arbeta med frågan – Lust att lära. 
I attitydundersökningarna som gjorts är det en låg andel som svarat att de 
har lust att lära.  
Med stöd av handlingsplanen kommer denna fråga att tas upp. 
Flera insatser görs redan ute i verksamheten för att få fokus på lusten att 
lära. 
En fördjupning av enkätundersökningen kommer att göras för att ta reda 
på vad som ligger bakom svaren. 
Skolbarometern är ett annat sätt att fördjupa sig i frågan. 

 ________________ 
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A Ottosson BUN.2012.384.611 
Förskolechefer 
BO-assistenter 
Akten 
 
 § 149 

Förslag till ändring av regel 
Stängning av kommunala förskolor, fritidshem och pe dagogisk omsorg 
 
Nu gällande regler 
Enligt nu gällande regler har förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg rätt 
att stänga under två dagar per år för personalens fortbildning. 
Vårdnadshavarna ska meddelas minst två månader i förväg och vid behov ska 
barnen erbjudas annan placering under stängningen. 
 
Nya styrdokument - ökade krav  
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheten 
systematiskt och kontinuerligt ska följas upp och att resultaten ska analyseras 
i förhållande till de nationella målen. Verksamheten ska också följas upp, 
analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad 
erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt. 
 
Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Huvudmannen är ytterst 
ansvarig för genomförande av utbildningen och den som ska se till att det finns 
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och 
likvärdighet.  
 
Personal måste ges gemensam tid för att bedriva och utveckla utbildningen 
utifrån de nationella målen och riktlinjerna; genom att diskutera, reflektera och 
dokumentera. Möjlighet till gemensam kompetensutveckling är ytterligare en 
del i förutsättningar som krävs för att utbildningen ska kunna utvecklas mot 
målen.  
 
Mot bakgrund av de ökade krav som ställs i styrdokumenten är den tid 
personalen idag har för systematiskt kvalitetsarbete otillräcklig.  
 
Det är vanligt förekommande att kommuner – bl.a. Blekingekommunerna - ger 
möjlighet att stänga verksamheten under fyra dagar per år. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att   förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg får stänga under två dagar 

per termin, för att ge förutsättningar till gemensam kompetensutveckling 
och ett systematiskt kvalitetsarbete. 
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forts § 149 
 
Yrkanden 
Chatarina Holmberg (S) yrkar på återremiss. 
Ola Svensson (SD) bifaller Chatarina Holmbergs återremiss. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som väljer att ärendet 
ska avgöras idag röstar ja och den som bifaller Chatarina Holmbergs 
återremiss röstar nej. 
 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson 
(M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), Pernilla Persson (C), 
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) samt Emina Cejvan (M). 
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene 
Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Ola Svensson (SD), Åsa Gyberg 
Karlsson (V) samt Eva Henningsson (S). 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att  
ärendet avgörs idag. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således  
 
att   förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg får stänga under två dagar 

per termin, för att ge förutsättningar till gemensam kompetensutveckling 
och ett systematiskt kvalitetsarbete. 

 
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), 
Shirin Sahebjamee (S), Ola Svensson (SD), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt 
Eva Henningsson (S) reserverar sig mot beslutet. 
________________ 
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P Arkeklint BUN.2011.508.042 
Akten 

 
 
 
§ 150 
Budgetuppföljning november 2012 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per 
den 30 november 2012. 

Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 975,1 Mnkr. 

Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den  
30 november 2012 uppgår till 876,0 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 
om 893,1 Mnkr, således en positiv avvikelse med 17,1 Mnkr. 

Investeringsredovisning 
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt 
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas. 

 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 

att   budgetuppföljningen per den 30 november 2012 godkänns. 
 
Yrkande 
Chatarina Holmberg (S) lämnar ett tilläggsyrkande: ” att redovisa vilka effekter, 
ekonomiskt och verksamhetsmässigt det har fått att vikarie inte har funnits att 
tillgå under hösten.” 
 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
1. att  budgetuppföljningen per den 30 november 2012 godkänns. 

 
2. att  redovisa vilka effekter, ekonomiskt och verksamhetsmässigt det har fått  

     att vikarie inte har funnits att tillgå under hösten. 
___________ 
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JB Grundskola AB BUN.2010.508.041 
M Persson 
P Arkeklint 
Akten 

 
§ 151 
Svar på framställan om ersättning för resurstillsko tt – JB Galären 
 
JB Grundskola har tillskrivit barn- och ungdomsnämnden och hemställt om  
Att tilldelas ytterligare elevbidrag för 2011. Som skäl för sin framställan har 
friskolan anfört att det av verksamhetsberättelse och bokslut framgår att barn- 
och ungdomsnämnden för 2011 haft ett underskott för skolverksamheten 
med 10 mnkr och att det av protokoll från barn- och ungdomsnämnden 
framgår att det negativa resultatet inte överförts till 2012. Friskolan anser 
därför att ett resurstillskott tilldelats den kommunala skolverksamheten och 
att friskolan är berättigad till ytterligare bidrag för 2011. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tillämpar en reglering av över- och 
underskott internt inom förvaltningen. I enlighet med principen om lika 
villkor tar enligt detta regelverk de kommunala enheterna med sig såväl 
över- som underskott till kommande år. Regelverket innebär att en 
reglering av underskott görs under en treårsperiod. Modellen för reglering 
av över- och underskott åskådliggörs i ”Beslut gällande överskott och 
underskott från 2010 och framåt.” Det framgår med tydlighet av 
sammanställningen att de kommunala enheterna inte gynnas i 
resurstilldelningen utan att det negativa resultatet belastar budget för de 
skolområden som redovisade underskott föregående år. Mot denna 
bakgrund anser barn- och ungdomsförvaltningen att framställan om 
ytterligare elevbidrag ska avslås. 
 
Tjänstemannaförslag   
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  avslå JB Grundskolas framställan om ytterligare elevbidrag för 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
__________ 
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Kommunfullmäktige BUN.2012.319.287 
G Ingestad 
M Dahl 
Rektorer 
Akten 

§ 152 
Motion om läxhjälp 
 
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående 
rubricerade motion. I motionen, som är en återremiss från kommun-
fullmäktige, föreslås att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, 
”omgående arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i någon form 
erbjuda läxhjälp till elever”.  
 
Motionens innehåll 
I motionen framhålls bl a att läxor för många elever är en belastning och 
en stressfaktor, som gör att hemläxor i traditionell form är ett tvivelaktigt 
pedagogiskt redskap sett till skolans kunskapsuppdrag och ambitionen att 
nå ökad måluppfyllelse. I motionen föreslås att skolorna ges ett ökat 
kompensatoriskt ansvar, d.v.s. att organisationen av läxhjälp ska vara 
anpassad till elevernas individuella behov och förutsättningar. 
 
Sammanfattning 
De intentioner, som motionen uttrycker, stämmer väl överens med både 
aktuell pedagogisk forskning och de policydiskussioner som förs i våra 
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som ifrågasätts, men 
som samtidigt i allt högre grad lyfts som utvecklingsfråga.  
På initiativ av ett flertal rektorer diskuteras nu strategier för läxor på 
kommunens grundskolor på ett övergripande plan, bl a med de 
frågeställningar som tas upp i föreliggande motion. Målsättningen är att, 
genom att följa kunskapsutveckling och erfarenheter både inom 
kommunen och nationellt, utveckla former för läxor som är både positiva 
för eleverna och ett stöd i en ökad måluppfyllelse. Däremot är det 
tveksamt om detta mål kan eller bör rymmas i en enhetlig handlingsplan. 
Läxor är ett pedagogiskt redskap; en professions- snarare än en 
organisationsfråga. 
 
Arbetsutskottet vill ha en uppföljning av ärendet under våren 2013. 

 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anse motionen som besvarad. 
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forts § 152 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på en tilläggsattsats för barn- och ungdomsnämnden: 
”att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj 
2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare med 
läxor.” 
 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anse motionen som besvarad. 
 
och för egen del besluta 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj 

2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare 
med läxor.” 

_____________  
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Kommunfullmäktige BUN.2011.398.610 
G Ingestad 
M Dahl 
Rektorer 
Akten 

§ 153 
Motion om skola utan hemläxor 
 
Barn och Ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående 
rubricerade motion. I motionen, som är en återremiss från KF, föreslås att 
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, i en eller flera av 
kommunens grundskolor, ”införa skola utan hemläxa under 
nästkommande termin och att efter terminens slut återkomma med en 
utvärdering”.  
 
Motionens innehåll 
I motionen framhålls bl a att positiva effekter av läxor som praktik är 
tvivelaktiga sett till skolans kunskapsuppdrag och ambitionen att nå ökad 
måluppfyllelse. 
 
Sammanfattning 
De intentioner, som motionen uttrycker, stämmer väl överens med såväl 
aktuell pedagogisk forskning som de policydiskussioner som förs i våra 
verksamheter.  Läxor som praktik är en företeelse som ifrågasätts, men 
som samtidigt i allt högre grad diskuteras som pedagogiskt redskap. 
Läxors vara eller inte vara är, sett till rådande kunskapsläge, en komplex 
och komplicerad fråga.  
Möjligheten med läxfrihet, i enlighet med förslaget i motionen, har prövats 
på olika skolor, bl.a Rosenholmskolan. På flera rektorers initiativ har 
strategier i läxfrågan lyfts som gemensam utvecklingsfråga för 
kommunens skolor, där en utvärdering av erfarenheter av läxfrihet ingår 
som en del.  
 
Arbetsutskottet vill ha en uppföljning av ärendet under våren 2013. 

 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anse motionen som besvarad. 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar på en tilläggsattsats för barn- och ungdomsnämnden: 
”att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj 
2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare med 
läxor.” 
 
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet. 
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Forts § 153 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att  anse motionen som besvarad. 
 
och för egen del besluta 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj 

2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare 
med läxor.” 

_____________  
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M Fredh BUN. 2011.406.619 
M Dahl 
Akten 
       
 

§ 154 
Beslut angående anpassning av Sturköskolan för elev erna i åk 6 
 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 
_____________ 
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M Fredh BUN. 2011.406.619 
M Dahl 
Akten 

 
 
§ 155 
Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleve rna i åk 6 
 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 
_____________ 
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M Fredh BUN. 2011.406.619 
M Dahl 
Akten 

 
 
§ 156 
Beslut angående anpassning av Hasslöskolan för elev erna i åk 6 
 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 
______________ 
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M Fredh BUN. 2011.406.619 
M Dahl 
Akten 

 
 
§ 157 
Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för elev erna i åk 6 
 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 
_______________ 
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M Fredh BUN. 2011.406.619 
M Dahl 
Akten 

 
 
§ 158 
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Tvings  skola 
 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 
___________   
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Tekniska förv/nämnden BUN. 2011.406.619 
M Fredh 
M Dahl 
Berörda rekt/fskl.chefer 
Akten 

§ 159 
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Fridle vstad skola 
 
Bakgrund 
Behovet av förskoleplatser i Fridlevstad kommer att vara fler än tre hela 
avdelningar, under överskådlig tid framöver. Den fjärde avdelningen 
kommer, enligt förvaltningens nuvarande bedömning, inte alltid att kunna 
fyllas helt, utan en flexibilitet inom verksamheten måste råda. Eftersom 
Skolöverenskommelsen samtidigt slår fast att årskurs 6 skall gå kvar på 
sin hemskola, råder det därvid lokalbrist i Fridlevstads skola och förskola, 
då förskolans 5-årsverksamhet redan finns i skolans lokaler. 
 
Förslag 
För att lösa denna situation på ett flexibelt och verksamhetsstödjande sätt, 
föreslås att en tillbyggnad på c:a 132 kvm uppförs som en tillbyggnad på 
den skolbyggnad som inrymmer verksamheten för de yngre barnen. 
Därvid uppnås en maximalt utnyttjande för att, dels kunna knyta ihop 
förskolans och skolans verksamheter, dels skapa största möjligheter till ett 
flexibelt nyttjande av lokalerna, samt att kunna utnyttja redan befintlig 
byggnad på bästa sätt. 
 
Byggnaden föreslås innehålla entré, kapprum, toaletter, samt ett större 
rum med tillgång till en mindre köksdel. Vidare tillskapas utrymme för 
förråd, samt ett eller två grupprum. 
Eftersom denna tillbyggnad uppförs vid den befintliga byggnaden, där de 
yngsta barnen har sina nuvarande lokaler, kan de tillkommande 
lokalytorna utnyttjas flexibelt av 5-årsverksamheten, förskoleklassen, 
årskurs 1 och fritidshemmet, allt efter behov.  
 
Investeringen enligt ovan angivet utförande kommer att ligga i intervallet 
2,4 till 2,6 Mnkr. 
Hyreskostnaden per år beräknas ligga mellan 213 tkr till 235 tkr. 
Tillbyggnaden bör stå klar till höstterminen 2013. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och investerings- 

tillstånd för uppförandet av en tillbyggnad, enligt beskrivningen, av 
Fridlevstads skola. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
______________ 
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Tant Grön AB BUN.2011.440.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 160 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Tant Grö n AB 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  16 544 Kr 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att   tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
             den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 
2. att Tant Grön AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Friskolan Svettpärlan AB BUN.2011.441.043 
P Arkeklint 
Akten 
 

 
§ 161 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Friskola n Svettpärlan AB 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  16 544 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att   tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
            den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att  Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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JB Grundskola AB BUN.2011.442.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 162 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till JB Grund skola Galären 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  16 544 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att    tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
             den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att   JB Grundskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Panea AB BUN.2011.443.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 163 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Panea AB  (Piggelinen) 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  16 544 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att    tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
             den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att   Panea AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Karlskrona Montessorifriskola AB BUN.2011.444.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 164 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Karlskro na Montessorifriskola  
AB 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  16 544 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
3. att    tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
             den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

4. att   Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag    
        för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Bastasjö Språkförskola AB BUN.2011.445.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 165 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 Bastasjö Språ kförskola AB 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
5. att    tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
             den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

6. att   Bastasjö Språkförskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag    
        för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Karlskrona Språkfriskola AB BUN.2011.446.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 166 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Karlskro na Språkfriskola AB 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9  16 544 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
7. att    tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
             den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

8. att   Karlskrona Språkfriskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag    
        för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Fantasi personalkooperativa förskola BUN.2011.447.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 167 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa 
förskola 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att   Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående  
         lokalbidrag för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Ankaret föräldrakooperativa förskola BUN.2011.448.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 168 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa 
förskola 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att   Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående  
         lokalbidrag för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Nätet föräldrakooperativ BUN.2011.449.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 169 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Nätet fö räldrakooperativ 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Nätet föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 
2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Mariagårdens förskola BUN.2011.450.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 170 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Mariagår dens förskola 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Mariagårdens förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Silvertärnans föräldrakooperativ BUN.2011.451.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 171 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Silvertä rnans 
föräldrakooperativ 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Silvertärnans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag  
                                        för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 

 
  



   
  
  19 december 2012    32 

 
 

Stumholmens föräldrakooperativ BUN.2011.452.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 172 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Stumholm en 
föräldrakooperativ 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Stumholmens föräldrakooperativ beviljas ovanstående  
         lokalbidrag för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Torlyckans personalkooperativ BUN.2011.453.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 173 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Torlycka ns personalkooperativ 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående  
         lokalbidrag för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Skärgårdens Montessoriförskola BUN.2011.454.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 174 
Beslut angående bidrag 2013 till Skärgårdens Montes soriförskola 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående  
         lokalbidrag för år 2012. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Skutans föräldrakooperativ BUN.2011.455.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 175 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år  
          2012. 
 

Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Stubbens föräldrakooperativ BUN.2011.456.043 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 176 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012.  De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Stubbens föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år    
           2012. 
 

Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Skrälve friförskola BUN.2012.126.630 
P Arkeklint 
Akten 

 
 
§ 177 
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Skrävle friförskola 
 
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till 
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för 
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av 
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya 
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en 
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de 
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.  
 
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till 
nedanstående belopp. 
 
Bidrag per plats, Förskola    15 195 Kr 
 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden  
besluta 
 
1. att     tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från    
              den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs 
 

2. att    Skrävle friförskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012. 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 ____________ 
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Berörda BUN.2012.29.002 
Akten  

 
 
 
§ 178 
Delegationsärenden    

Dnr  Ärendemening  
 

Skolområde/avdelning 
och delegat 

   
   
   
   
   
   
   
   

 Protokoll från centrala 
samv.gr 121113 

Barn- och ungdomskontoret 
Maria Persson 
 

BUN 
2012.320.042 

Förhandlingsprotokoll 
121119 MBL § 11 
Verksamhetsplan och 
internbudget 2013, plan 
2014-2015 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Maria Persson 

BUN 
2012.357.608 

Läsårets och lov- 
dagarnas förläggning 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Maria Persson 

BUN 
2011.387S.606 

Dispens från gällande 
regler och föreskrifter 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 
 

BUN 
2012.313.623 

Beslut om skolskjuts 
 

Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.317.623 

Beslut om skolskjuts 
 

Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.346.623 

Beslut om skolskjuts 
samt överklagan till 
förvaltningsrätten 
 

Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 

BUN 
2012.351.623 

Beslut om skolskjuts 
 

Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.355.623 

Beslut om skolskjuts 
 

Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.362.623 

Beslut om skolskjuts 
 

Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
 

BUN 
2012.369.623 
 
 
 

Beslut om skolskjuts 
 

Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
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Forts § 178 
 

 
 

Dnr Ärendemening  
 

Skolområde/avdelning och 
delegat 

 
BUN 
2012.370.623 

 
Beslut om skolskjuts 
 

 
Barn- och ungdomskontoret  
Claes-Urban Persson 
 

BUN1 
2012.123S.606 
 

Beslut om avstängning 
från kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Trossö skolområde 
Charlotta Lindqvist 

BUN1 
2012.130S.606 
 

Beslut om avstängning 
från kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Trossö skolområde 
Johan Johansson 

BUN2 
2012.234.606 
 

Beslut om avstängning 
från kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Ulla Ståhl 

BUN3 
2012.406S.606 
 

Beslut om avstängning 
från kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Lyckeby skolområde 
Gunilla Bergman 

BUN4 
2012.171.609 
 

Beslut om avstängning 
från kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Jämjö skolområde 
Helén Sollin 

BUN5 
2012.322S.606 
 

Beslut om avstängning 
från kommunal 
förskola/fritidshem/ 
pedagogisk omsorg 
 

Rödeby skolområde 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och 
delegationsärendena. 
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 
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§ 179 
Meddelanden 
 

 Kommunfullmäktige § 161 BUN.2011.432.102 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
 Kommunfullmäktige § 162 BUN.2011.432.102 
  Kommunala val 
 

Kommunfullmäktige § 167 BUN.2009.117.629 
 Byte av huvudman för Säljö barnkoloni 
 
Kommunfullmäktige § 171 BUN.2012.227.610 
 Införande av vårdnadsbidrag 

 
 Kommunfullmäktige § 180 BUN.2012.374.140 
  Vision Karlskrona 2030 
 
 Kommunfullmäktige § 182 BUN.2012.39.041 
  Ändring av beslut om skattesats för år 2013 
 
 Kommunfullmäktige § 187 BUN.2011.293.609 
  Svar på medborgarförslag om skärgårds- 
  Bidrag till Aspö skola 
 
 Kommunstyrelsen § 252 BUN.2011.507.291 
  Ansökan om projekterings- och investerings- 
  Tillstånd för Lyckeby Kunskapscenter (LKC) 
 
 Kommunstyrelsen § 291 BUN.2012.368.041 
  Internbudget 2013 och verksamhetsplan 
  för 2013-2015 för serviceförvaltningen 
 
 Kommunstyrelsen § 301 BUN.2012.376.225 
  Riktlinjer för inomhusklimat 
 
 Kommunstyrelsen § 316 BUN.2009.89.820 

Investeringstillstånd för ombyggnad av  
Holmsjö skola 
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 Forts § 179 
 
 Tekniska nämnden § 108 BUN.2009.89.820 
  Ansökan om investeringstillstånd för  
  Ombyggnad av Holmsjö skola 
 
 Tekniska nämnden § 115 BUN.2012.296.290 
  Projekterings- och investeringstillstånd 
  För ny utemiljö till förskola på Rosenfeldt- 
  skolan 
 
 Socialnämnden § 107 BUN.2012.352.625 
  Information om Skolfam 
 
 Idrotts- och fritidsförvaltningen BUN.2012.375.810 
  Remiss Folkhälsoplan 2013-2015 

 
 Skolinspektionen BUN. 2012.53.631 
  Godkännande av Friskolan Strömsberg AB 
  som huvudman för förskoleklass, grund- 
  skola och fritidshem i Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.176S.606 

Uppföljning av beslut angående skolsituationen  
för elev vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun 

 
 Skolinspektionen BUN.2012.354S.606 
  Anmälan angående skolsituationen för  
  elev vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun 
 
 Skolinspektionen BUN.2012.280S.606 
  Anmälan angående skolsituation för elev 
  vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun 
 
 Förvaltningsrätten BUN.2011.444-446.043 
  Skrivelse till Kammarrätten 
 
 Skolrådet Holmsjö skola BUN.2009.89.820 
  Beträffande renovering och ombyggnad 
  av skolan 
 
 Skolrådet Tvings skola BUN.2011.406.619 
  Skrivelse angående läget på Tvings skola 
 
 Förälder  BUN.2012.227.610 
  Gällande vårdnadsbidraget samt svar från 
  Chatarina Holmberg (S) 
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 forts § 179 
 
 Från personal och  BUN.2012.314.611 
 Föräldrar på Tant Grön i Skrivelser gällande Tant Grön Kättilsmåla 
 Kättilsmåla samt svar från Börje Dovstad (FP) 
 

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna o ch informationen 
 tas till protokollet. 
 ____________ 
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§ 180 
Kurser och konferenser 
 
Skolriksdag 2013 
Skolriksdagen planeras till den 6-7 maj 2013 i Stockholm. 
Mer information kommer. 
 
Gemensam utbildning/föreläsning 
Under första delen av 2013 kommer nämnden att tillsammans ha en 
gemensam utbildning med föreläsning och gruppdiskussioner. 
Förslag på tider lämnas av respektive gruppledare till Nicklas Platow senast 
den 9 januari 2013.  
____________ 
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§ 181 
Övrigt  
 
Bussbiljetter 
Nicklas Platow (M) frågar om det är meningen att elever själva ska betala för  
bussbiljetter för resa till undervisning i simhallen. 
Förvaltningen undersöker ärendet och återkommer i januari 2013. 
 
Avkortade skoldagar 
Pernilla Persson (C) har fått synpunkter till sig om att skoldagarna ofta blir 
avkortade så här i slutet av terminen. De som har skolskjuts kommer inte hem 
tidigare utan får vänta, ibland flera timmar, på att få komma hem. 
 
HBT-certifierad skola 
Åsa Gyberg Karlsson (V) har varit på en föreläsning om HBT. Föreläsare 
lämnande  med en utmaning till samtliga kommuner om vem som ska bli 
först med att få en HBT-certifierad skola. 
Christopher Larsson (SD) poängterar att även HBTQ-frågorna är viktiga. 
 
Julhälsning 
Ordförande tackar nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän för 
verksamhetsåret 2012 och önskar God Jul och Gott Nytt År. 
 
Nicklas Platow (M) tackar oppositionen för ett gott samarbete. Nicklas framför 
också ett tack till förvaltningens tjänstemän. 
 
Chatarina Holmberg (S) tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året. 
 
Ola Svensson (SD) önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År och tackar för  
Året som gått. 
 
Förvaltningschef Maria Persson framför ett tack till nämnden från förvaltningen 
och önskar God Jul och Gott Nytt År.  
______________ 


