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 Plats och tid  Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 – 20.30 
 
 Beslutande  Sture Carlsson (FP) ordförande  
 Stig Carlsson (S) vice ordförande  
 Fredrik Åhberg (M)  
 Åke Eriksson (C)  
 Peggy Johansson (S)  
 Maria Gustavsson (S)  
 Anna Danielsbacka (M)  
 Johan Toftling (S)  
 Tjänstgörande ersättare  
 Berit Gustafsson (C)  
   
 
 
 Övriga deltagande  Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt  
 Förvaltningssekreterare Anita Carlsson 
 Ekonomichef Anders Johansson deltog vid behandling av § § 63-64 
                     Rektor Ulf Ahndersson deltog vid behandling av §62 
 
 Utses att justera   Fredrik Åhberg 
 
 Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, torsdag 2010-09-16 kl 15.00 
 
 
 
 Underskrifter          Sekreterare  ............................................................... 

Anita Carlsson  
  Paragrafer  62 - 72   
                                Ordförande  ................................................................ 

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

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

Sammanträdesdatum  2010-09-14   

Datum för  
anslags uppsättande 

2010-09-16 Datum för                                                
anslags nedtagande                           

2010-10-08 
 

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Barn- och utbildningskontoret  

  

Underskrift 
 
  
 

 
………………………………….. 
Anita Carlsson 
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BUN § 62 Dnr 94/2010 
 
Förslag samverkansavtal för Vuxenutbildningen i Skaraborg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att sammanställa ett förslag till 

yttrande 
2. Arbetsutskottet får i uppdrag att besluta i ärendet med 

förvaltningens förslag till yttrande som underlag. 
 
Sammanfattning 
Förslag till samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg har 
inkommit från Skaraborgs kommunalförbund. Avtalet syftar till att 
erbjuda invånarna i de avtalsslutande kommunerna att fritt välja bland 
ett brett och allsidigt utbud av kvalitativa utbildningar utifrån: 

o De studerandes behov – ökad tillgång och tillgänglighet för 
individen 

o Arbetsmarknadens/näringslivets kompetensbehov (som ska 
bidra till en hållbar tillväxt) 

o Kommunernas ekonomiska förutsättningar 
 
I Skaraborg råder en god samarbetskultur som utgår ifrån tre områden 
av kommuner; 
1) Västra – Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara 
2) Norra – Gullspång, Mariestad och Töreboda 
3) Östra – Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro och Tidaholm 
 
Kommunen fattar beslut om beviljande av utbildning till individen (= 
för sina egna kommuninvånare). Utbildningsanordnaren fattar beslut 
om antagning till respektive utbildning. 
 
Rektor Ulf Ahndersson, Vuxenutbildningen i Karlsborg, har 
kommenterat de olika delarna i avtalsförslaget samt är närvarande vid 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-09-14. 
Diskussioner förs med Ulf Ahndersson om avtalets innebörd. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-08-31, § 50 
Förslag till samverkansavtal 2010-05-18. 
Kommentarer från rektor U Ahndersson.  
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BUN § 63 
 
Budgetuppföljning 2010 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporterna.  
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Anders Johansson redogör för uppföljningen för juli 
månad 2010. Detta är uppföljning samt delårsrapport. Nytt för denna 
gång är att en skriftlig rapport lämnas för verksamheten beträffande 
ekonomiskt utfall, viktiga händelser, måluppfyllelse samt 
utvecklingstendens för helåret. 
 
Prognosen för 2010 är något försämrad mot förra månaden, -1,8 Mkr. 
Det är främst förskola, fritidsverksamhet, obligatorisk särskola och 
gymnasieskola som visar på större underskott. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2010 BU-nämnden, 2010-09-03 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-08-31, § 46 
Uppföljning för augusti 2010. 
Delårsrapport 2010. 
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BUN § 64 
 
Budget 2011 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till  

åtgärder för att uppnå budget i balans. (bilaga 5) 
 
2. Om och när ekonomin medger (utökade budgetramar), avses medel 

tillskjutas för att möjliggöra följande åtgärder 
    - Kabyssen utökas med 0,5 årsarbetare 
    - Skolmåltidsavgift för gymnasiet, borttages 
    - Inga julklappar till personalen, borttages 
 
3. Verksamhetsplanen för 2011 godkänns (bilaga 6) 
 
Sammanfattning 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2010-08-24 § 59 
beslutade nämnden att anta förvaltningens förslag till åtgärder för att 
uppnå budget i balans. Nämnden beslutade också, vid eventuellt 
utökade budgetramar, att Kabyssen utökas med 0,5 årsarbetare, 
skolmåltidsavgifter för gymnasiet borttages samt att medel till 
julklappar till personalen skall vara kvar. 
 
Kommunbidrag   125 730 Tkr 
Grundbudget  - 126 742 Tkr 
Summa     - 1 012 Tkr 
 
Äskande utöver grundbudget: 
Sommarskola åk 7-9           31 Tkr 
Total besparing för en budget i balans    1 043 Tkr 
 
Ytterligare äskanden med 1 263 Tkr har framförts men skall endast 
genomföras vid ramutökning. 
 
 
 
   Forts. 
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Forts BUN § 64 
 
Föreslagna åtgärder för besparing i budget 2011 i prioritetsordning:                
    Tkr 
1. Inga julklappar till personalen    30 
2. Neddragning lärartjänst 1,0 åa vid Carl Johan 500 
3. Neddragning 0,25 åa adm samordnare  114 
4. Neddragning kl F 0,14 åa vid Mölltorpskolan   60 
5. Hemspråksund 0,09 åa vid Mölltorpskolan   40 
6. Svenska 2 undervisning 0,08 åa vid Strandskolan   38 
7. Utökade intäkter vid Yrkesvux  113 
8. Inga oförutsedda kostnader budgeteras  148 
Totalt                      1 043 Tkr 
 
Besparingsåtgärder motsvarande 1% av tilldelad ram = 1 257 Tkr, har 
föreslagits av förvaltningen: 
    Tkr 
- Lärartjänst åk 7-9 1,0 åa vid Carl Johanskolan 500 
- Lärartjänst F-6 0,5 åa    220 
- Barnskötartjänst fritidshem 0,5 åa  200 
- Barnskötartjänst förskolan 0,88 åa  337 
Totalsumma                      1 257 Tkr 
 
Stor osäkerhet råder vad gäller ersättningen till friskolan. Förra 
beslutet om ersättning är överklagat och ännu har inget domslut 
kommit. 
 
Ovanstående siffermaterial har justerats i vissa fall men slutsummorna 
är desamma. 
 
Verksamhetsplanen delas ut och läses igenom. 
 
MBL § 11 har skett 2010-09-03. (bilaga 7) 
 
Notering 
Stig Carlsson (S) meddelar att S-gruppen inte deltar i beslut om 
budget 2011 i barn- och utbildningsnämnden. Som tidigare kommer S-
gruppen att presentera ett eget budgetförslag för hela kommunen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan BUN 2011 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-08-31, §47. 
Protokoll BUN 2010-08-24 § 59. 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-08-10 § 44. 
Upprättad grundbudget. 
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BUN § 65 
 
Personalplanering 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporten. 
 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt redogör för personalläget, 
vilket inte har förändrats sedan nämndens möte 2010-08-24. 
 
En total minskning med 2,5 årsarbetare har skett i juli jämfört med 
budget. Minskningen beror bland annat på pensionsavgångar, ej 
återbesatta tjänster, nedläggning av avdelning Torpet samt övergång 
från semestertjänst till uppehållstjänst. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-08-31, § 48. 
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BUN § 66 
 
Aktuell information barnomsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
 
Sammanfattning 
Sekreterare Anita Carlsson har sammanställt situationen inom 
barnomsorgen per den 2010-08-31. 
 
Sammanställningen omfattar 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 och fritidshem i kommunal regi 
är 431 samt i friskolans regi 94, vilket gör att 525 barn i kommunen 
har en förskole- eller fritidshemsplats. 
 
Förskolechef Britt-Marie Henricson har till dagens sammanträde även 
inlämnat en skrivelse ang behovet av utökade barnomsorgsplatser. Det 
utökade behovet beror främst på att ett stort antal familjer har flyttat in 
till Karlsborg och behöver barnomsorg. 
 
Britt-Marie Henricson föreslår nu att någon form av lokaler tas fram 
för en avdelning med 8-16 barn för att kunna möta kommande behov. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-08-31, § 53. 
Sammanställning över situationen inom barnomsorgen 2010-08-31. 
Skrivelse från B-M Henricson 2010-08-27. 
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BUN § 67 
 
Barn- och utbildningschefen rapporterar 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar från möte med 
friskolans styrelse. Minnesanteckningar från mötet delas ut. Nästa 
möte med friskolans styrelsen är den 6 december 2010 kl 18.00 i 
kommunhuset. 
 
 



      81 
KARLSBORGS KOMMUN                                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden                                            Sammanträdesdatum                                                  

                                                                               2010-09-14 
                                 

  Justerandes sign                                                                                          Utdragsbestyrkande   
   

BUN § 68 
 
Delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Rapporten godkänns. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt delegationsordningen: 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt: 
 
Beslut om skolgång i Tibro kommun och därmed   A 1.5  2010-08-27 
     interkommunal ersättning o bussresor. 
Beslut om bidrag för resor o litteratur enl 
    personalpolitiska programmet, 3 lärare            F 1  2010-09-06 
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BUN § 69 
 
Elevcoacher i Carl Johanskolan 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att undersöka frågan och redovisa vid 
nästa möte med barn- och utbildningsnämnden. 
 
Sammanfattning 
Formalia och viss ersättning diskuteras för de nya elevcoacher som har 
kommit till Carl Johanskolan via en förening. Bland annat, hur är de 
försäkrade m m. 
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BUN § 70 
 
Principer för kvälls- och nattomsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda följande 
o Möjlighet att rekrytera dagbarnvårdare för aktuell verksamhet 
o Möjlighet och kostnad för att hålla en barnomsorgsavdelning 

öppen för aktuell verksamhet. 
 
Sammanfattning 
Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-08-31 § 49, 
beslutades att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter och 
kostnader för natt- och kvällsomsorg för barn. Ärendet är föranlett av 
flera ansökningar om denna omsorg. 
 
Yrkanden 
Ordförande Sture Carlsson (FP) yrkar på ett nytt beslut i ärendet: 
Förvaltningen uppdrages att utreda angående barnomsorg på kvällar 
och nätter enligt följande: 
- Möjlighet att rekrytera dagbarnvårdare för aktuell verksamhet 
- Möjlighet och kostnad för att hålla en barnomsorgsavdelning öppen  

för aktuell verksamhet. 
 
Vice ordförande Stig Carlsson (S) lämnar ett yrkande från S-gruppen i 
barn- och utbildningsnämnden (bilaga 8) där det föreslås att 
förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur man i Karlsborgs kommun 
skulle kunna erbjuda kvälls- och nattomsorg. Uppdraget ska redovisas 
senast till BUN:s sammanträde den 16 november. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll Arbetsutskottet 2010-08-31 § 49 
Ansökan om kvälls- och nattomsorg, Dnr 85/2010 
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BUN § 71 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Som stående punkt på barn- och utbildningsnämndens dagordning ska 
i fortsättningen Förebyggande arbete finnas med. 
 
Sammanfattning 
Vice ordförande Stig Carlsson (S) tar upp frågan ang förebyggande 
arbete som sker inom skolans och förskolans verksamheter. Stig 
Carlsson tycker att barn- och utbildningsnämnden borde vara mer 
uppdaterade på detta förebyggande arbete som sker för våra elevers 
bästa. 
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BUN § 72 
 
Redovisning från BRÅ 
 
Barn- och utbildningsnämndens representant i BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet), Fredrik Åhberg (M) redogör för möte 
med rådet 2010-09-01. 
 
Protokoll från mötet delas ut.                                           

 
                   


