
      27 
KARLSBORGS KOMMUN                                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden                                            Sammanträdesdatum                                                  

                                                                               2011-03-22 
                                 

 Plats och tid  Sessionssalen, kommunhuset kl 18.30 – 20.00 

  Justerandes sign                                                                                          Utdragsbestyrkande   

 
 Beslutande  Sture Carlsson (FP) ordförande  
 Stig Carlsson (S) vice ordförande  
 Fredrik Åhberg (M)  
 Ninnie Siderud (S)  
 Peggy Johanssn (S)  
 Marika Bengtsson (C)  
 Johan Toftling (S)  
 Tjänstgörande ersättare:  
 Berit Gustafsson (C)  
 Petra Eggen (M)  
   
 
 
 Övriga deltagande  Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt  
 Förvaltningssekreterare Anita Carlsson 
  
 
 
 Utses att justera  Ninnie Siderud  
 
 Justeringens plats och tid Barn- och utbildningskontoret, måndag 2011-03-28 kl 10.00 
 
 
 
 Underskrifter          Sekreterare  ............................................................... 

Anita Carlsson 
  Paragrafer  24 -   34 
                                Ordförande  ................................................................ 

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

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

Sammanträdesdatum  2011-03-22   

Datum för  
anslags uppsättande 

2011-03-28 Datum för                        
anslags nedtagande          

2011-04-19 
 

Förvaringsplats  
för protokollet 

 
Barn- och utbildningskontoret  

  

Underskrift 
 
  
 

 
………………………………….. 
Anita Carlsson 
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BUN § 24 
 
Budgetuppföljning/utfall 2011 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner rapporteringen 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Caroline Swarén visar resultatrapport för barn-
och utbildningsnämnden för februari månad.  

  
 I budget 2011 finns det inte avsatt pengar för en tillfällig 

förskoleavdelning och inte heller till en eventuellt kommande friskola 
Ur & Skur. Dessutom har kostnaderna för friskolans förskola blivit 
högre än budgeterat på grund av fler barn. 

 
Avreglering med Tibro kommun, ang transportutbildningen, har gjorts 
och 130 Tkr kommer att tillföras Karlsborg. 
 
Caroline Swarén nämner även det balanserade styrkortet som ska 
införas i Karlsborg under 2011. I april-maj kommer alla nämnder att 
få ange mål för sin verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUNs Arbetsutskott 2011-03-08, § 13. 
 
 
. 
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BUN § 25 
 
Budget 2012 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Plan för budgetarbetet 2012 godkännes. 
 
Sammanfattning 
Förvaltningsekonom Caroline Swarén redovisar ett förslag till Plan 
(bilaga 2) för budgetarbete i barn- och utbildningsnämnden inför år 
2012. I planen finns även inlagt tider för MBL- information och 
information till Hem & Skola, samt facken. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll BUNs Arbetsutskott 2011-03-08, § 14. 
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BUN § 26 Dnr 2011/30 
 
Förslag av introduktionsprogram 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden tar beslut om att Karlsborg ska erbjuda 
alla fem inriktningar, enligt redovisat förslag. (Bilaga 3) 

 
Sammanfattning 
 
Det gamla IV-programmet ersätts från hösten 2011 av fem olika 
introduktionsprogram. Genom att gå något av de fem 
introduktionsprogrammen kan eleven bli behörig till ett nationellt 
program, förberedas för arbetsmarknaden eller gå vidare till en annan 
utbildning. 
Rektor Ulf Ahndersson och IV-ansvarig Anna Dahlson har lämnat ett 
förslag till upplägg de fem programmen inom Karlsborgs Kommun. 
Ulf Ahndersson redogjorde vid sammanträde i AU för förslagen. 
 
Barn-och utbildningschef Kaj Kaufeldt föreslår barn-och 
utbildningsnämnden att  
- anta det förslag till introduktionsprogram i Karlsborg med start i 

augusti 2011, som rektor Ulf Ahndersson och IV-ansvarig Anna 
Dahlson tagit fram 

- uppdra åt rektor Ulf Ahndersson att återkomma med uppföljning 
och redovisning till barn- och utbildningsnämnden i december 
2011. 

 
Stig Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Fredrik Åhberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till introduktionsprogram i Karlsborg, 2011-02-02. 
Protokoll BUNs Arbetsutskott, 2011-03-08, § 12. 
 
Beslutsexpediering 
Ulf Ahndersson 
Anna Dahlson 
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BUN § 27 
 
Personalplanering 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 
2. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en kartläggning av 

Karlsborgs situation vad gäller lärarbehörigheter och behov av 
kompletteringar samt redovisa detta för nämnden under hösten 
2011. 

 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningschef Kaj Kaufeldt informerade: 

 Neddragning av en avdelning efter halvårsskiftet medför att vi 
bör se över personalbehovet. 

 Barn med särskilda behov kräver extra resurser 
 Den nya lärarlegitimationen och vad som krävs av dels läraren 

och dels kommunen som arbetsgivare. För vidareutbildning av 
ej behöriga lärare har Lärarlyftet förlängts att gälla även 2012-
2014.  

 
 Beslutsunderlag 
 Protokoll BUNs Arbetsutskott, 2011-03-08, § 15. 
 

 
Beslutsexpediering 
Kaj Kaufeldt 
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BUN § 28 Dnr 2011/23 
 
Skrivelser angående budget 2011 och budget 2012. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
1. Fortsättningsvis tar barn- och utbildningsnämnden upp liknande 

ärenden under rapporter. 
2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att informera 

föräldraföreningar m.m. angående möjligheten att inkomma med 
synpunkter. 

3. Protokoll från nämndens rapporter, innehållande dessa ärenden, 
ska delges alla föräldraföreningar 

 
Sammanfattning 
 
Dennis Karlsson, ordförande i Strandskolans föräldraförening, har 
skickat ett brev med förhoppning om att Barn- och 
utbildningsförvaltningen ska skjuta till mer pengar till 
fritidsverksamheten på Strandskolan, Det är alldeles för lite personal 
för att kunna ta hand om den stora barngruppen. 
 
Dennis Karlsson har skrivit ytterligare ett brev inför planeringen av 
budget 2012. Han tycker att man bör se över hur det ser ut med 
personal på de olika fritidshem som finns i Karlsborg. Det är fler 
föräldrar som jobbar i större utsträckning än för några år sedan vilket 
leder till fler barn på fritids. Dennis Karlsson efterlyser en 
framtidsvision för fritidshemmen. 
 
Yrkande 
(S) gruppen BUN har inget att invända mot att kommunens 
föräldraföreningar och kommunens Hem & Skola föreningar ges 
möjligheter liksom givits Strandskolans föräldraförening att vid 
dagens sammanträde i BUNAU 8/3 2011 direkt på dagordningen lyfta 
frågor rörande BUNs ansvarsområde. Mycket viktigt är dock att 
samtliga föräldraföreningar och Hem & Skola föreningar framledes 
kommer att behandlas enligt ”lika behandlingsprincipen”. 
 
BUN förvaltningen ges därför uppdraget att omgående skriftligt 
meddela samtliga föräldraföreningar och Hem & Skola föreningar 
inom kommunen om denna möjlighet. S-gruppen menar då även att 
det också ska medges Forsviks Friskolas styrelse och kommande 
Förskolan Ute denna möjlighet. Information ut till de berörda 
föreningarna från förvaltningen ska återrapporteras om vid nästa BUN 
sammanträde den 22 mars 2011.  
    Forts. 
 Forts. BUN § 28 
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Ett tilläggsyrkande lämnas vid dagens sammanträde med barn- och 
utbildningsnämnden: 
S-gruppen i BUN yrkar åter igen med samma text det, yrkande som 
gjordes vid § 16 i BUNs arbetsutskott, med tillägget nu i detta yrkande 
att beslutsparagrafen rörande denna ärendepunkt vid dagens barn- och 
utbildningsnämnd 2011-03-22 sänds ut till samtliga 
föräldraföreningar, hem- och skolaföreningar och styrelsen för 
Forsviks friskola.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelser från Dennis Karlsson 2011-02-01. 
Protokoll BUNs Arbetsutskott 2011-03-08, § 16. 
 
 
Beslutsexpediering 
Hem- och skolaföreningar 
Föräldraföreningar 
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BUN § 29 Dnr 2010/27 
 
Projektering ny förskola på Duvstigen 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att 
projektera för fyra avdelningar. 
 
Sammanfattning 
 
I protokoll från kommunstyrelsen 2010-03-15 § 26, finns beslut om att 
kommunstyrelsen ger fastighetsenheten i uppdrag att projektera och 
kostnadsberäkna en ny förskola på Duvstigen med utrymme för tre 
avdelningar. Den nya förskolan ska ersätta den förskoleverksamhet 
som idag bedrivs i Tallkotten. 
 
I nuläget finns fyra avdelningar på Tallkotten och tre på Myran och 
dessutom en externt förhyrd lokal, Träffstugan där vi har en 
dagbarnvårdargrupp. Förutom dessa lokaler finns en tillfällig 
förskoleavdelning i Pingstkyrkan under tiden 1/2 – 15/7 2011 för att 
klara barnomsorgskön. 
 
Vid en eventuell nedgång i barnantalet ska antalet avdelningar på 
förskolan Myran, minskas i första hand. 

 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt framför i skrivelse att 
förvaltningen önskar lyfta fram behovet av fyra avdelningar inför 
projektering Duvstigen och tillagningskök borde också projekteras i 
stället för ett mottagningskök. 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt, 2011-03-03. 
Protokoll BUNs Arbetsutskott 2011-03-08, § 17. 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 30 
 
Aktuell information barnomsorg 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningschef Kaj Kaufeldt lämnade vid 
dagens sammanträde i AU en sammanställning över barnomsorgen. 
Sammanställningen innehåller bland annat antal barn i kommunen 
som är födda 2007-2011, antalet barn i kö/område samt antal barn som 
är placerade i förskola och fritidshem i kommunen, både i kommunal- 
och friskolans regi. 
 
Totalt antal placerade barn i förskola, fritidshem i kommunal regi är 
440, samt i friskolans regi 96, vilket gör att 536 barn i kommunen har 
en förskole- eller fritidshemsplats, 
 
Statistik från öppna förskolan på Familjecentralen redovisas. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning över situationen inom barnomsorgen, 2011-03-01. 
Protokoll BUNs Arbetsutskott, 2011-03-08 § 18. 
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BUN § 31 Dnr 2010/130 
 
Utredning om barnomsorg på kvällar och nätter under vardagar 
samt under helger. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte utreda frågan om 
utredning av barnomsorg på kvällar och nätter under vardagar samt 
under helger. 
 
Reservation 
Stig Carlsson (S) reserverar sig till förmån för S-gruppens förslag. 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2011-02-23 § 18 att 
bordlägga ärendet angående kvälls- och nattomsorg inom 
barnomsorgen för behandling av ärendet i budgetarbetet för 2012. 
 
Vid dagens sammanträde med Arbetsutskottet tar Stig Carlsson (S) 
upp frågan på nytt. 
 
Yrkande 
S-gruppen i BUN ger förvaltningen uppdraget att göra en heltäckande 
utredning om förutsättningarna för att kunna erbjuda barnomsorg på 
kvällar och nätter under vardagar, samt under helger i Karlsborgs 
kommun. Uppdraget ska vara slutfört och redovisas på BUNs 
sammanträde den 17 maj 2011. 
 
Nya yrkanden 
S-gruppen i BUN lämnar samma yrkande som tidigare. 
Fredrik Åhberg (M) yrkar på avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att avslå yrkandet från S-gruppen. 
 
Stig Carlsson (S) begär omröstning. 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 röster för Fredrik Åhbergs yrkande mot 4 röster för S-gruppens 
yrkande beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med Fredrik 
Åhbergs yrkande. 
 
    Forts. 
 
 
Forts BUN § 31 
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Beslutsunderlag 
Protokoll BUNs Arbetsutskott 2011-03-08, § 19. 
 
Beslutsexpediering 
Britt-Marie Henricson 
Ulf Ahndersson 
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BN § 32 
 
Barn- och utbildningschefen rapporterar 

 
Barn- och utbildningsförvaltningschef Kaj Kaufeldt rapporterar 
 
-Inhämtat synpunkter från berörda föräldraföreningar i Mölltorp 
angående lokalisering av förskoleverksamheten. Samtliga förordar en 
tillbyggnad av Kvarnbäcken. (Bilaga 4 och 5). 
 
- Personalgrupperna har uttalat sig för en tillbyggnad av Kvarnbäcken 
för att få en sammanhållen förskola. 
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BUN § 33 
 
Delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Rapporten godkännes. 
 
Sammanfattning 
Enligt delegationsordningen: 
 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt: 
 
Beslut ang resor till träningsskola 20110322  
 
Rektor Kent Larsson: 
 
Timanställning SV2-lärare   20110301 D2 
Skyddsrond utförd   20110315 K2 
Brandskyddsrond utförd   20110315 K3 
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BUN § 34 
 
Övriga frågor 
 
Fredrik Åhberg (M) redogör för träff med personalen på 
fritidshemmet Strandskolan. Personalen hade uttalat att de var för få 
för så mycket barn. 
 
Johan Toftling (S) informerar om att diskussioner ang arbetsmiljö sker 
i Kabyssen 1 gång/termin. Johan Toftling anser att detta bör ske tätare. 
Barn- och utbildningschef Kaj Kaufeldt tar med sig frågan till 
Kabyssens föreståndare. 
 
 
 
 
 
 

                                                             


