
      86 
KARLSBORGS KOMMUN                                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden                                            Sammanträdesdatum                                                  

                                                                               2010-11-16 
                                 

  Justerandes sign                                                                                          Utdragsbestyrkande   
   

 Plats och tid  Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 – 21.00 
 
 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  
 Björn Rubenson (Kd)  
   
 
 
 Övriga deltagande  Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt  
 Förvaltningssekreterare Anita Carlsson 
 Rektor Britt-Marie Palmqvist deltar vid behandling av § 73 
                     Rektor Ulf Ahndersson deltar vid behandling av §§ 79-80 
 
 Utses att justera   Anna Danielsbacka 
 
 Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, fredag 2010-11-19 kl 08.00 
 
 
 
 Underskrifter          Sekreterare  ............................................................... 

 Anita Carlsson 
  Paragrafer  73 -  83  
                                Ordförande  ................................................................ 

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

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

Sammanträdesdatum  2010-11-16   

Datum för  
anslags uppsättande 

2010-11-19 Datum för                                                
anslags nedtagande                           

2010-12-13 
 

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Barn- och utbildningskontoret  

  

Underskrift 
 
  
 

 
………………………………….. 
Anita Carlsson 
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BUN § 73 
 
Rapport om ”förebyggande arbete” 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ordföranden riktar ett stort tack till Britt-Marie Palmqvist, för den 
redogörelse hon har lämnat. 
 
Sammanfattning 
Rektor Britt-Marie Palmqvist, Carl Johanskolan, redogör för det 
elevförebyggande arbete som pågår på skolan. 
Det som ligger till grund för att sammanställa en Likabehandlingsplan  
är styrdokumenten Skollagen och Diskrimineringslagen. Såväl elever 
som personal är med i arbetet. En enkät om diskriminering har också 
lämnats ut till eleverna.  
 
Ett antal punkter har tagits fram för att minimera diskriminerande 
handlingar:  
o Värdegrundsdokument  
o Elevcoacher 
o Rast- och bussvakter 
o Temadagar 
o Åtgärdsprogram 
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BUN § 74 Dnr 125/2010 
 
Förslag till avtal Gymnasium Skaraborg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till samverkansavtal 
för Gymnasium Skaraborg 
 
Sammanfattning 
Gymnasium Skaraborgs styrelse beslutade i juni månad 2010 att 
tillsätta en arbetsgrupp med ett uppdrag att se över det nuvarande 
samverkansavtalet Gymnasium Skaraborg och komma med förslag till 
ett nytt, reviderat avtal. 
Gymnasium Skaraborgs styrelse har den 26 oktober 2010, beslutat att 
ställa sig bakom förslaget till nytt, reviderat samverkansavtal för 
Gymnasium Skaraborg och rekommenderar nu samtliga kommuner 
inom Gymnasium Skaraborg att fatta beslut om att ansluta sig och 
underteckna avtalet. 
För att Gymnasium Skaraborgs samverkansavtal ska vara giltigt från 
och med 2010-12-20 krävs att beslut fattas senast samma dag. 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt och rektor Ulf Ahndersson 
redogör för kommunens ansvar mot eleverna. Kommunen måste 
kunna garantera eleverna från Karlsborg att de får en plats på 
gymnasiet. Är kommunen inte med i samarbetet måste avtal slutas 
med flera olika kommuner ang plats och pris. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-02, § 72. 
Reviderat samverkansavtal Gymnasium Skaraborg, 2010-10-28. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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BUN § 75 Dnr 94/2010 
 
Samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till samverkansavtal 
för Vuxenutbildning i Skaraborg. 
 
Sammanfattning 
Förslag finns på att kommuner i Skaraborg ska samverka på 
vuxenutbildningens område. 
Målsättningen är att skapa en mer sammanhållen, konkurrenskraftig 
och marknadsanpassad vuxenutbildning i Skaraborg. Avtalet ska leda 
till att de kommunala resurserna optimeras både ur ett ekonomiskt och 
kvalitativt perspektiv bland annat genom att utnyttja hela delregionens 
kapacitet av utbildningsresurser och av intresserade studerande. 
En öppen samverkansform ska gynna kommuninvånare, näringslivet 
och offentlig verksamhet. Genom olika nätverk ska kommunernas 
utveckling stärkas. 
Det föreslagna avtalet ska gälla från och med 2011-01-01 till och med 
2012-12-31. Ett nytt reviderat avtal ska tas fram senast sex månader 
innan avtalstidens slut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-02, § 73. 
Förslag till samverkansavtal för Vuxenutbildning i Skaraborg,  
2010-10-11. 
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 
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BUN § 76 
 
Budgetuppföljning 2010  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen. 
 
Sammanfattning 
Ekonomichef Anders Johansson har sammanställt budgetuppföljning 
per den 31 oktober 2010. Denna uppföljning skall också presenteras i 
Kommunstyrelsen. Prognosen för 2010 är nu -870 Tkr, vilket är en 
något bättre prognos än tidigare. De verksamheter som fortfarande har 
underskott är förskolan, grundskolan och obligatorisk särskola. Stor 
osäkerhet finns också vad gäller skolskjuts-, löne- och 
gymnasiekostnaderna. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-02, § 64 
Sammanställning av ekonomiskt resultat oktober 2010. 
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BUN § 77 
 
Personalplanering 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt redogör för förvaltningens 
arbete med att utannonsera en tjänst som administrativ samordnare 
efter Anita Carlsson, som kommer att gå i pension fr o m 2011-04-01. 
 
Den nya ekonomen, Caroline Swarén, har varit en vecka på kontoret 
för att få en första inblick i verksamheten. Hennes anställning börjar 
2011-01-01. 
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BUN § 78 Dnr 106/2010 
 
Förlängning av avtal verksamhetsresor 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förlänga innevarande avtal 
med 1 år, 2011-07-01—2012-06-30. 
 
Sammanfattning 
Sedan juli 2008 har barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens verksamhetsresor avseende skolskjuts och dagvårds- 
och omsorgsresor ingått i ett gemensamt avtal. Samtliga resor har 
handlagts på uppdrag av respektive nämnd av trafikplanerare på 
Kollektivtrafikkontoret i Tibro kommun. Köruppdragen har utförts av 
Karlsborgs taxi.  
Avtalet trädde i kraft 2008-07-01 – 2011-06-30, med möjlighet till 
förlängning av avtalet upp till tolv månader på oförändrade villkor. 
Överenskommelse om eventuell förlängning av avtalet ska ha 
godkänts senast 2010-12-31. 
 
Trafikplanerare Caroline Johansson, Kollektivtrafikkontoret i Tibro 
har inlämnat en skrivelse med förslag om förlängning av gällande 
avtal från och med 2011-07-01 med ett år, på oförändrade villkor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-09-28, § 60. 
Skrivelse fr Caroline Johansson, 2010-09-20.  
 
 
 
Beslutsexpediering 
Kollektivtrafikenheten Tibro 
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BUN § 79 
 
Förslag till sammanträdesdagar 2011 för barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsutskott 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag (bil. 9) 
 
Sammanfattning 
Förvaltningssekreterare Anita Carlsson har sammanställ ett förslag till 
sammanträdesdagar för 2011, för barn- och utbildningsnämnden samt 
arbetsutskott. Sammanträdesdagar föreslås även i fortsättningen vara 
tisdagar men dag för beredning flyttas från tisdag till måndag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-02, § 68. 
Förslag till sammanträdesdagar 2011, 2010-10-16.  
 
Beslutsexpediering 
Staben, kommunkansliet 
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BUN § 80 
 
Aktuell information barnomsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning 
Sekreterare Anita Carlsson har sammanställt situationen inom 
barnomsorgen per den 2010-11-02. 
 
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 434 samt i friskolans regi 94, vilket gör att 528 barn i kommunen 
har en förskole- eller fritidshemsplats. 
 
Besöksstatistik från Familjecentralen Björken för oktober bifogas 
även. 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt informerar också om den 
information som kommer att läggas ut på Karlsborgs hemsida om I Ur 
och Skur förskolan.  
Sekreterare Anita Carlsson informerar om resultatet av enkäten om  
I Ur och Skur förskolan, som lämnats ut till föräldrar med redan 
placerade barn i kommunens verksamheter samt till Familjecentralen 
för att få med barn som kommer att behöva barnomsorg. Resultatet 
blev att det finns 24 familjer som är intresserade i Karlsborg samt 6 
intresserade i Mölltorp. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUN Arbetsutskott 2010-11-02, § 69. 
Sammanställning över situationen inom barnomsorgen 2010-11-02 
Besöksstatistik Familjecentralen oktober 2010  
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BUN § 81 
 

Barn- och utbildningschefen rapporterar 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt rapporterar: 
 
- Förvaltningsrätten har avslagit överklagande av barn- och 
utbildningsnämndens beslut 2009-10-06 § 87, om att inte erbjuda 
kvälls- och nattomsorg. 
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BUN § 82 
 
Delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Rapporten godkänns. 
 
Sammanfattning 
Enligt delegationsordningen: 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt: 
 
Förlängning av gymnasieutbildning A 2.2 100921  
för 2 elever 
Ledighet över 10 dagar, för 2 elever A 1.4 100921 
Anställning av personal  D 2.2 Sep-Nov 
Avslag fritidshemsplats vid föräldra- 
ledighet   C 6 100921 
Bifall till resor/litt. enl reglemente för  
fritidsstudier   F 1 100930 
Avslag ang önskan om reglering av 
BO-avgift   C 6 101012 
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BUN § 83 
 
Redovisning från BRÅ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Nämnden tackar för redovisningen. 
 
 
Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämndens representant i BRÅ 
(Brottsförebyggande rådet), Fredrik Åhberg, redogör för sammanträde 
2010-10-26 och innehållet i den åtagandeplan som finns i 
samverkansavtalet mellan Polismyndigheten i Västra Götalands län, 
Polisområde Skaraborg och Karlsborgs kommun.  
 
 
 
 
 
 
                 


