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 Plats och tid  Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 – 20.40 
 
 Beslutande  Sture Carlsson (FP) ordförande  
 Stig Carlsson (S) vice ordförande  
 Fredrik Åhberg (M)  
 Peggy Johansson (S)  
 Maria Gustavsson (S)  
 Anna Danielsbacka (M)  
 Johan Toftling (S)  
 Tjänstgörande ersättare  
 Berit Gustafsson (C)  
 Marita Karlsson (C)  
   
 
 
 Övriga deltagande  Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt  
 Förvaltningssekreterare Anita Carlsson 
 Vid behandling av § 39 deltog folkhälsoplanerare Lena Johansson 
 
 
 Utses att justera   Stig Carlsson 
 
 Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, fredag 2010-05-28 kl 10.00 
 
 
 
 Underskrifter          Sekreterare  ............................................................... 

Anita Carlsson  
  Paragrafer  39 - 49   
                                Ordförande  ................................................................ 

Sture Carlsson 
 
                     Justerande ............................................................... 

Stig Carlsson 
                                                                 ANSLAG/BEVIS 
                                             Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag   
 
Organ    Barn- och utbildningsnämnden   

Sammanträdesdatum  2010-05-25   

Datum för  
anslags uppsättande 

2010-05-28 Datum för                                                
anslags nedtagande                           

2010-06-21 
 

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Barn- och utbildningskontoret  

  

Underskrift 
 
  
 

 
………………………………….. 
Anita Carlsson 
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BUN § 39 
 
Barns och ungas psykiska hälsa – kartläggning 
 
Folkhälsoplanerare Lena Johansson redogör för den nationella 
kartläggningen, av barns och ungas psykiska hälsa, som Statens 
folkhälsoinstitut har gjort hösten 2009. Lena Johansson visar på 
skillnaden mellan åk 6 och åk 9 i Karlsborg samt hur det ser ut i 
förhållande till övriga kommuner i Skaraborg. 
 
Diskussioner sker i samband med informationen. Lena Johansson 
meddelar även att Barn- och ungdomars hälsa är ett av de prioriterade 
områdena för folkhälsorådet i Karlsborg 2011. 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt meddelar, med anledning av 
diskussionen, att problematiken med barns och ungas psykiska hälsa, 
kommer att följas upp. Det är ett ansvar som måste involvera både 
föräldrar och personal. 
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BUN § 40 
 
Ekonomiuppföljning 2010 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Rapporteringen godkänns. 
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att endast stänga en 

avdelning inom förskolan i höst i stället för två. En avdelning 
stängs nu i stället till hösten 2011. 

 
Sammanfattning 
Ekonomichef Anders Johansson har gjort en uppföljning av ekonomin 
per den 30 april 2010 och en prognos för året vilken visar på ett 
underskott med -2,2 Mkr. 
 
De verksamheter som visar på underskott är bl a förskolan, 
grundskolan, gymnasieskolan och obligatorisk särskola. Den 
verksamhet som visar störst underskott, drygt 1 Mkr är förskolan. 
Förklaring är att förskolechefen Britt-Marie Henricson inte klarar den 
kö som finns till hösten och inte kan dra ner två avdelning som det är 
räknat med i budget 2010. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-05-11 § 29 
Ekonomiuppföljning april 2010 
 
Beslutsexpediering 
B-M Henricson, förskolerektor 
Anders Johansson, ekonomikontoret 
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BUN § 41 
 
Rapport personalplanering 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Rapporteringen godkänns. 
 
2. Rektor för Carl Johanskolan, Mölltorpskolan och Strandskolan 

inbjuds till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 16 juni, 
för en diskussion om elever, lärare och lokaler. 

 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt redogör för hur anpassningen 
av personal fortskrider. Kaj Kaufeldt meddelar att 13 visstids-
anställningar, som avslutas i juni, är varslade samt att det finns 2 
pensionsavgångar som anmälts. 
 
Kaj Kaufeldt redogör även för elevutveckling och personalbehov för 
läsåren 2010/2011 och 2011/2012. 
 
Beslutsexpediering 
Britt-Marie Palmqvist 
Jan-Olof Ohlsson 
Kent Larsson 
 
 



      48 
KARLSBORGS KOMMUN                                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden                                            Sammanträdesdatum                                                  

                                                                               2010-05-25 
                                 

  Justerandes sign                                                                                          Utdragsbestyrkande   
   

BUN § 42 
 
Barn i behov av särskilt stöd 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen godkännes. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar om den nya 
skollagen, som träder i kraft nästa år, och de skärpningar som gäller 
barn i behov av särskilt stöd.  
 
Det nya är att rektor ansvarar och utreder när en elev upptäcks ha 
problem antingen med normer, kunskaper eller handikapp. Den gamla 
elevvårdskonferensen (EVK) tas bort. Rektor har till sin hjälp med 
utredningar, läkare, skolsköterska, kurator, psykolog och 
specialpedagog. Rektor beslutar om ett åtgärdsprogram och detta 
beslut kan överklagas med förvaltningsbesvär hos Skolväsendets 
Överklagandenämnd. 
 
Kaj Kaufeldt meddelar att en översikt av antalet barn mm med behov 
av särskilt stöd kommer att informeras om på barn- och utbildnings-
nämndens nästa sammanträde. 
 
Kaj Kaufeldt redogör för ett enskilt ärende vad gäller barn i behov av 
särskilt stöd på Carl Johanskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-05-11 § 31 
 
 
 
 



      49 
KARLSBORGS KOMMUN                                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden                                            Sammanträdesdatum                                                  

                                                                               2010-05-25 
                                 

  Justerandes sign                                                                                          Utdragsbestyrkande   
   

BUN § 43 
 
Uppföljningsansvaret för ungdomar 16-25 år 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Sedan den 1 juli 2005 är kommunerna skyldiga att följa upp de 
ungdomar i åldern 16-20 år som inte går i gymnasieskola och att 
erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Ansvaret regleras i 1 kap 
18§ skollagen. I Karlsborgs kommun ligger ansvaret för det 
kommunala uppföljningsansvaret under Barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Beslut togs 2010-03-02 § 16 i BUN att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att ta fram en plan, i samverkan med andra berörda 
förvaltningar, på hur kommunen ska uppfylla uppföljningsansvaret.  
Barn- och utbildningschefen har kallat till två möten med socialchef, 
IFO-chef, rektor för vuxenutbildningen och arbetsledaren för 
arbetsmarknadsenheten. Beslut togs i gruppen att utöka målgruppen 
till 25 år samt att genast påbörja arbetet med att kartlägga vilka 
ungdomar det gäller. Gruppen har parallellt med detta tagit fram 
arbetsplanen. 
 
Vid kartläggningen har man funnit 8 ungdomar som inte har 
genomgått gymnasieskola och inte heller har någon sysselsättning. 
För att kunna klara arbetet med uppsökande verksamhet och kontakter 
kommer 0,5 tjänst som uppföljningskonsulent att äskas i budget 2011. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott, 2010-05-11 § 32 
Protokoll BUN, 2010-03-02, § 16 
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BUN § 44 Dnr 41 och 49/2010 
 
Remisser detaljplaner i Karlsborgs kommun 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på planerna för Kv 
Södra Skolan och Krogstorp 1:41 mm, men vill gärna meddela att det 
finns synpunkter från förskolechefen ang grönområdet som stängs av 
vid Södra skolan.  
 
Sammanfattning  
Bygg- och miljöförvaltningen har sammanställt ett förslag till 
detaljplan för Kv Södra Skolan mm i Karlsborg samt ett förslag för 
Krogstorp 1:41 och del av Mölltorp 2:58 m fl i Mölltorp. 
 
Förslagen till detaljplaner har nu gått ut på remiss till berörda, bl a 
barn- och utbildningsnämnden. Yttrande skall ha inkommit till Bygg- 
och miljöförvaltningen senast 2010-06-02. 
 
Förskolechef Britt-Marie Henricson har tittat på detaljplanen för Kv 
Södra Skolan och har synpunkter på att det grönområde med en kulle 
för lek både sommar och vinter, stängs för deras nyttjande. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-05-11 § 33 
Remiss från BoM, 2010-04-28 
Remiss från BoM, 2010-05-07 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljökontoret 
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BUN § 45 
 
Utvärdering av träff med elevråden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och 
utbildningschef Kaj Kaufeldt i uppdrag att  
- ombesörja information om Skola 2016 
- inbjuda alla elevråd till en träff per termin med arbetsutskottet. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av skrivelse från Rädda Barnen i Karlsborg, angående 
elevrådens okunskap om den politiska styrningen samt delaktighet i 
demokratiseringsprocessen, beslutade barn- och utbildningsnämnden 
2009-11-17 § 80, att inbjuda 2 representanter från alla elevråd i 
kommunen, till en träff med arbetsutskottet den 13 april 2010. 
 
Vid denna träff fungerade rektor Jan-Olof Ohlsson som moderator och 
har senare sammanställt elevrådens utvärdering av mötet med 
arbetsutskottet och dessutom sammanfattat de största och viktigaste 
punkterna. 
 
Jan-Olof Ohlsson föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger Kaj 
Kaufeldt i uppdrag att utse ansvarig/ansvariga bland rektorerna för att 
genomföra: 
- information om Skola 2016 
- riktlinjer för bildandet av kommunens grundskolematråd 
- inbjuda alla elevråd till två träffar varje termin  
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-05-11 § 34 
Utvärdering av elevrådens träff med AU, 2010-05-03 
 
 
Beslutsexpediering 
Kaj Kaufeldt, förvaltningschef 
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BUN § 46 
 
Aktuell information barnomsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Rapporten godkänns. 
 
Sammanfattning 
Sekreteraren Anita Carlsson har till dagens sammanträde sammanställt 
situationen över barnomsorgen. Sammanställningen innehåller antal 
barn i kommunen som är födda 2007-2010, antalet barn i kö/område 
samt antal barn som är placerade i förskola och fritidshem i 
kommunen, både i kommunal regi och friskolans regi. 
 
Totalt antal placerade barn i förskola, fritidshem i kommunal regi är 
435 samt i friskolans regi 86, vilket gör att 521 barn i kommunen har 
en förskole- eller fritidshemsplats. Av barn födda 2004-2007 har 95-
97% plats i förskola, i kommunens och friskolans regi.  
 
Statistik från öppna förskolan på Familjecentralen redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-05-11 § 35 
Sammanställning över situationen inom barnomsorgen, 2010-05-11. 
Fördelning av antal barn under perioden 2004-2009. 
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BUN § 47 
 
Barn- och utbildningschefen rapporterar 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar: 
 
o Bidrag har erhållits med 50 Tkr för Skapande skola 
o Träff har skett med ny skolskjutsentreprenör Buss i Väst AB och 

deras underentreprenörer Omnibusslinjen Habo Hjo och Leif 
Åkes Buss i Töreboda. 

o Träff skall även ske med Orusttrafiken AB den 21 juni.. 
Underentreprenörer där är Taxi Karlsborg och Tibrobuss. 
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BUN § 48 
 
Delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Rapporteringen godkänns. 
 
Sammanfattning 
Enligt delegationsordningen. 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt: 
 
Anställning av personal fr maj 2010 D 2.2 
Förordnande av st f förvaltningschef  2010-04-26 
Avslag inackorderingstillägg från 
början av läsåret 2009/2010   A 2 b 2010-05-07 
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BUN § 49 
 
Övriga frågor 
 
Ledamot Anna Danielsbacka (M) väcker frågan ang utbildning för 
nämndens ledamöter vad gäller Barnkonventionen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden menar att detta får vänta till nya 
mandatperioden som börjar 2011. 
 
 
 
 
 
 

                                                             


