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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 - 14.00

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Anders Andersson, m
Ulf Sennerlin, m
Jens Ekström, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Erland Olsson, s
Jesper Magnusson, s
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Hans-Göran Håkansson, fp

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Utses att justera

Ingegerd Holm, s

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer: 1 - 7

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign
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Övriga deltagare
forts.

utbildningschef
administrativ chef
personalsekreterare
utvecklingschef
rektor
Lärarförbundet
”
assistent
sekreterare

Göran Palmér
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Tommy Rönneholm
Anita Wranker
Göran Håkansson
Lars Elmberg
Birgitta Jonasson
Kerstin Åkesson

__________________________________________________________________________________
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§1
INFORMATION
Utbildningschefen informerar om:
- Arbetet med skolutvecklingsavtalet
- Samverkan inom fartygsutbildningen mellan Karlskrona och Kalmar
Utredning angående samverkan presenteras. Ärendet tas upp i utbildningsnämndens februarisammanträde.
- Kunskapslyftet
Informeras om att ytterligare 2 Mkr har tilldelats Kunskapslyftet.
- Förlikning gällande datorupphandling
- Preliminär betygsstatistik för åk 9
Informeras om att 20,8% av åk 9 eleverna inte har betyg i matematik,
svenska eller engelska i sitt höstterminsbetyg.
Ordföranden och utbildningschefen får i uppdrag att skriva till Barnoch ungdomsförvaltningen i ärendet.
- Avtal gällande SFI (svenska för invandrare)
Informeras om att avtal har skrivits med ABI-utbildning angående
SFI-undervisningen.
- Samverkansavtal med Emmaboda kommun
- Årsbokslut
Arbetet pågår.
________________
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Kommunstyrelsen
Akten

§2
Förslag till åtgärder inom ramen för utbildningsförvaltningens
ekonomiska rekonstruktionsarbete
Ett stort antal förslag till besparingar/intäktsökningar har tagits fram.
Flertalet förslag är nu utredda vad gäller konsekvenser och ekonomi,
varför förvaltningen kan presentera förslag till prioriterade områden.
Trots det avsevärda underskottet i utbildningsförvaltningens budget
är Chapmanskolan kostnadseffektiv och har hög kvalitet i verksamheten vilket framgår av Skolverkets statistik.
Förslag till besparingar:
1a) Industriprogrammet minskas från 32 till 16 platser per årskurs
+ samverkan med branschen
b) alternativt nedläggning
2.

Golvläggareutbildning (inom Byggprogrammet) läggs ned.

3.

Elprogrammet minskas med 16 platser per årskurs (från 48 till 32).

4.

Energi - ej inrätta inriktning energi.

5.

Handels- och administrationsprogrammet - minskas med 1 klass per
årskurs (från 60 till 30).

6.

Floristutbildning - ”inrätta” utbildningen inom Hantverksprogrammet
i stället för nuvarande specialutformade program samt marknadsföra
denna utbildning såsom alla andra (ger fler elever från andra kommuner).

7.

Fordonsprogrammet minskas från 40 till 24 platser.

8.

Datakursen DAA200 som är på 50 poäng minskas till 30 tim för alla
elever + tentamen för elever som redan har motsvarande kunskaper.
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9. Minska den totala undervisningsvolymen med ca 1,5%.
10. APU byggbranschen - omförhandla avtal.
11. APU-tid (lärares tid för hantering av arbetsplatsförlagd utbildning)
räknas in i lärarnas arbetsplatsförlagda tid.
12. Assistent KPU (kommunala programmet för ungdomar upp till
20 år) tas bort.
13. Skolsköterskeorganisationen; vakantsätta 0,5 tjänst.
14. Vaktmästeriet bantas med 1,0 tjänst.
15. Ingen ambitionsökning för att möta utbildnings-/utvecklingsgaranti (specialundervisning).
Under hösten 1999 beslutade åtgärder:
16. Indragen assistenttjänst (central administration).
17. KPU (kommunala uppföljningsprogrammet för ungdomar - 20 år)
flyttad till skolans lokaler.
18. Utveckling av nytt budgetsystem och ekonomisk uppföljning;
projektanställd ekonom.
Besparingsförslag att arbeta vidare med:
19. Energiprogrammet, fartygsteknik: Samverka med annan kommun
(Wartena).
20. Införa distansutbildning för vissa program, ämnen kurser …
21. Avgiftsbelägga ansökan till komvux.
22. Utökad samverkan med andra kommuner/gymnasieförbund.
23. ”Utrustningspool”, d v s skapa rutiner för sambruk av dyr
utrustning = mindre kostnader för inköp (av t ex IT-produkter).
24. Kopiering; begränsa kopiering för elever.
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24. Individuella val - minska kostnader t ex dyra kurser, små grupper …
______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

26. Estetiska programmet - utreda vidare en begränsning av ESMU.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-01-12, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt utbildningsnämnden
att genomföra föreslagna besparingsåtgärder för perioden
2000 - 2003 och
att vidare utreda åtgärderna punkterna 19 - 26 för eventuella
förslag till åtgärder
att hos kommunstyrelsen begära ramförstärkning för 2000 med
7,3 Mkr
Ordföranden föreslår ett tillägg till arbetsutskottets förslag
enligt följande:
att de nu föreslagna förändringarna avseende utbildningsplatser
sker utifrån den rådande bilden av behöriga sökande och att
utbildningsorganisationen årligen måste ses över för att på
bästa sätt överensstämma med en förändrad sökandebild.
Elisabet Peijne, m, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg:
att i det vidare besparingsarbetet utreda åtgärder på nämnd och
förvaltning.
Kristian Eriksen, kd, yrkar avslag på besparingsåtgärd nr 15, utbildnings-/utvecklingsgaranti, och föreslår att utbildningsnämnden
begär ytterligare ramförstärkning hos kommunstyrelsen för år 2000
med 2,5 Mkr utöver de 7,3 Mkr som föreslagits. I övrigt yrkar
Kristian Eriksen bifall till förslaget.
Erik Lindborg, fp, och Jörgen Andersson, c, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på tillägget till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden bifaller tillägget.
Ordföranden ställer proposition på Elisabet Peijnes tilläggsattsats.
Utbildningsnämnden bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer proposition på Kristian Erikséns yrkande om avslag
______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

på punkt 15 i besbaringsförslaget.
Utbildningsnämnden avslår yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt utbildningsnämnden
att genomföra föreslagna besparingsåtgärder för perioden
2000 - 2003 och
att vidare utreda åtgärderna punkterna 19 - 26 för eventuella
förslag till åtgärder
att hos kommunstyrelsen begära ramförstärkning för 2000 med
7,3 Mkr
att de nu föreslagna förändringarna avseende utbildningsplatser
sker utifrån den rådande bilden av behöriga sökande och att
utbildningsorganisationen årligen måste ses över för att på
bästa sätt överensstämma med en förändrad sökandebild.
att i det vidare besparingsarbetet utreda åtgärder på nämnd och
förvaltning.
________________
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§3
Förslag till riktlinjer för ändrad organisation inom
Utbildningsförvaltningen
Utbildningschefen redovisar förslag till riktlinjer för en ändrad
organisation inom utbildningsförvaltningen.
I förslag till mål för en ny organisation framgår följande:
En ny organisation skall:
- Ge förutsättningar för ökat elev- och personalinflytande och
ansvar
- Ge förutsättningar för en god arbetsmiljö för elever och personal
- Ge förutsättningar för en flexibel och anpassningsbar verksamhet
- Ge en bra studiemiljö och organisation
- Skapa uppföljningssystem för ekonomi, arbetsmiljö och kvalitetsfrågor
- Ge förutsättningar för lokal skolutveckling
- Skapa en decentraliserad organisation med tydliga ansvarsområden
- Skapa ”breda arbetslag” så att en helhetssyn på eleven uppnås.
Förändringsarbetet föreslås ledas av en styrgrupp (förslagsvis au).
Denna grupp följer kontinuerligt arbetet.
Förvaltningschefen föreslås leda arbetet med hjälp av en särskild arbetsgrupp. En referensgrupp bestående av fackliga representanter och
elevrepresentanter utses.
Arbetet skall återrapporteras kontinuerligt vid arbetsplatsträffar.
Möjlighet till påverkan och inflytande sker via de fackliga organisationerna och arbetsplatsträffar.
Arbetet föreslås genomföras i två delar:
- En del som redovisar struktur och ansvarsfördelning
- En genomförandedel där anpassning och uppdelning av organisationen
genomförs.
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Utbildningsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagna mål för förändringsarbetet
______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

att utse arbetsutskottet till styrgrupp för organisationsarbetet
att anta förslag till arbetsuppläggning och tidplan
att uppdra åt utbildningschefen att utreda och föreslå en
förändrad organisation för utbildningsförvaltningen
Tillägg till målen i organisationsförslaget föreslås enligt följande:
- skapa en decentraliserad organisation med tydliga ansvarsområden
som ger verksamheten, elever och samtlig personal, förutsättningar
för aktiv samverkan med näringsliv och samhälle.
Elisabet Peijne, m, yrkar bifall till förslaget med tillägget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§4
Förslag till yttrande över plan för mottagande av flyktingar
i Karlskrona
Socialförvaltningen har översänt Plan för mottagande av flyktingar
i Karlskrona för yttrande.
Anita Wranker redovisar förslag till yttrande där det bl a framgår
att det i avsnittet som gäller ungdomar i gymnasieålder står att:
”För ungdomar som behöver SFI-undervisning gäller att sådan
undervisning skall kombineras med studier vid individuellt program.
Ungdomarna skall erhålla undervisning på heltid.”
Denna skrivning medför en kostnad för gymnasieskolan eftersom
det för närvarande inte finns medel avsatta för invandrarundervisning. Introduktionskursen för invandrare togs bort för två år
sedan. För att få en bra undervisning för våra invandrarelever
måste en lärare, kunnig i svenska som andraspråk, anställas. Dessutom måste ytterligare ett klassrum tilldelas det individuella programmet. Beräknad kostnad 420 000 kronor.
Utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget
samt utgår från att utbildningsnämnden blir kompenserad
för kostnaderna.
________________
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Delegationsärenden
Ärenden som fattats på delegation av ordföranden, utbildningschefen,
administrativa chefen, utvecklingschefen, rektorerna vid utbildningsområdena I, II, III, V, VI samt komvux redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________
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§6
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Kurser och konferenser
Utbildningsnämnden beslutar
att Jesper Magnusson och Ulf Sennerlin får delta i konferensen
”Datainspektionen och integritetsskyddslagarna” den 8/3 2000.
_______________
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§7
Övrigt
______________________________________________________________________________________________________
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Dnr 2000.11 027
Utbildningschefen informerar om ett brev från lärarna med anledning
av studiedagen den 7 januari 2000.
Utbildningschefen får till uppdrag att svara på detta.
________________
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§8
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 1999-12-15

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-01-12

Kommunfullmäktige

§ 203

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Kommunala val
Kommunfullmäktige

§ 205
Angående ny skolplan

Kommunfullmäktige

§ 210
Svar på motion om välfärdskontrakt

Kommunfullmäktige

§ 211
Svar på motion om övergången mellan grundskola och gymnasieskola

Kommunfullmäktige

§ 216
Svar på motion om informationskampanj om
kommunismens illdåd

Lokal styrelse uo III

Sammanträdesprotokoll 1999-11-10

Lokal styrelse komvux

Sammanträdesprotokoll 1999-11-10

Lokal styrelse komvux

Sammanträdesprotokoll 1999-12-15

________________
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Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 - 12.00

Beslutande

Björn Fries, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Erland Olsson, s
Jesper Magnusson, s
Anders Andersson, m
Hans-Göran Håkansson, fp
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Göran Palmér
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Lars Adriansson
Birgitta Jonasson
Kerstin Åkesson

utbildningschef
administrativ chef
personalsekreterare
utbildningsledare
assistent
sekreterare

Utses att justera

Elisabet Peijne, m

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 9 - 20

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

______________________________________________________________________________________________________
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§9
INFORMATION
Kunskapslyftet
Lars Adriansson redovisar en undersökning som gjorts för att se vad som
hänt eleverna efter studierna i Kunskapslyftet. Undersökningen gäller de
teoretiska ämnena fr o m vårterminen 1998 t o m höstterminen 1999.
Av 835 personer är endast 161 personer arbetslösa, övriga arbetar
eller studerar.
Lars Adriansson redovisar också statistik över kursavbrott vt -99 och
ht -99.
Personalläget
Eva Magnusson-Larsson informerar om personalläget inom utbildningsförvaltningen. Inom de närmaste fem åren kommer 45 personer att gå
i pension.
Marknadsföring av utbildningsförvaltningen har skett bl a genom
information
till eleverna i årskurs 9,
rekryteringsmässa i samarbete med arbetsförmedlingen
och information till KA 2.
Organisation av Individuella programmet
Utbildningschefen informerar om att ny organisation för det Individuella
programmet håller på att arbetas fram.

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-02-23
3
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Organisationsarbetet - rapport
Utbildningschefen informerar om arbetet med ny organisation för
utbildningsförvaltningen.
IT-plan
Utbildningschefen informerar om att förslag till ny organisation håller
på att arbetas fram.
Lokalfrågor
Hyresavtalen på de externa lokalerna ska ses över.
Lokalrevision i kv Läroverket och kv Psilander kommer att ske.

Policy vid ersättningsanspråk för stöld/skadegörelse på
personliga tillhörigheter
Mikael Thornéus informerar om att förslag till policy vid ersättningsanspråk för stöld/skadegörelse på personliga tillhörigheter håller på
att arbetas fram.
Ärendet återkommer till utbildningsnämnden.
________________
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§ 10
Förslag till organisation av kommunal vuxenutbildning
läsåret 2000/2001
Rektor Anita Hjelm har föreslagit följande organisation beträffande
kursutbud för kommunala vuxenutbildningen i Karlskrona för läsåret
2000/2001:
- Grundläggande vuxenutbildning; dag- och kvällskurser
- Gymnasial vuxenutbildning med kurser ur samhällsvetenskapligt
och naturvetenskapligt program, dag- och kvällskurser
- Påbyggnadsutbildningar
- Distansutbildning
Kursutbudet är omfattande men ska ses som ett erbjudande till kommuninnevånarna, där endast kurser som får tillräckligt många sökande
kommer att starta inom givna budgetramar.
Förslaget föreslås att gälla fr o m 2000-07-01.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-02-09, § 8, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna förslag till organisation för kommunal vuxenutbildning
för läsåret 2000/2001.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 11
Samverkan med Gymnasieförbundet i Kalmar
Ärendet utgår.
________________
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Sammanträdesprotokoll
2000.37 605

§ 12
Interkommunal ersättning vårterminen 2000
Beloppen för interkommunal ersättning har justerats med avtalade
lönehöjningar avseende revisionsförhandlingar från 00-04-01 samt
läraravtalets utvecklingsdel från 00-01-01.
Dessutom har vissa belopp justerats för ny utrustning samtidigt som en
uppräkning har skett för allmänna omkostnader med 1%.
I budget för år 2000 har utbildningsnämnden befriats från ett resultatkrav på 4,5 Mkr. Till detta ska läggas ett beräknat underskott om 7,3
Mkr. Från detta underskott dras 2,3 Mkr som är direkt hänförliga till
annat än gymnasieskolan (SFI, Sjöbladsskolan, Kunskapslyftet). Detta
ger 1 900 kr/elev och termin. Av dessa har schablonmässigt 2/3 antagits
vara hänförligt till undervisning och 1/3 till material. Detta fördelas på
alla program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-02-09, § 10, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att fastställa föreslagna belopp för interkommunal ersättning
vårterminen 2000.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Sammanträdesprotokoll
2000.20 026

Förslag till yttrande över förslag till nytt jämställdhetsprogram
Kommunledningsförvaltningen har översänt ”Karlskrona kommuns och
kommunkoncerns jämställdhetsprogram 2000” för yttrande.
I förslag till yttrande beskrivs de fyra målområdena tillväxt, sysselsättning,
jämställdhetsperspektivet i verksamheten samt makten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-02-09, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden att ställa sig bakom förslag till yttrande.
Elisabet Peijne, m, yrkar avslag till arbetsutskottets förslag och bifall till
moderaternas förslag i Jämställdhetskommittén.
Björn Fries, s, Erik Lindborg, fp och Jörgen Andersson, c, yrkar tilläggsattsats enligt följande:
att jämställdhetsarbetet bör integreras som ett naturligt arbete och ansvar inom kommunens ordinarie verksamhet, därför bör samordnande
jämställdhetsutvecklare kunna avvecklas inom kort.
Detta innebär att skrivningen på sidan tre i arbetsutskottets förslag
”Utbildningsförvaltningen anser att det fortsättningsvis är angeläget att
behålla en samordnande jämställdhetsutvecklare i kommunen som kan
fungera som pådrivare, kunskapsspridare och inspiratör för det lokala
jämställdhetsarbetet i förvaltningarna” utgår.
Ordföranden ställer proposition på Elisabet Peijnes yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Elisabet Peijne, m och Anders Andersson, m, reserverar sig.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsförslaget och finner
att nämnden beslutar enligt detta.
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Utbildningsnämnden beslutar således enligt arbetsutskottets förslag
med tillägget
att jämställdhetsarbetet bör integreras som ett naturligt arbete och ansvar inom kommunens ordinarie verksamhet, därför bör samordnande
jämställdhetsutvecklare kunna avvecklas inom kort.
Detta innebär att skrivningen på sidan tre i arbetsutskottets förslag
”Utbildningsförvaltningen anser att det fortsättningsvis är angeläget att
behålla en samordnande jämställdhetsutvecklare i kommunen som kan
fungera som pådrivare, kunskapsspridare och inspiratör för det lokala
jämställdhetsarbetet i förvaltningarna” utgår.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
________________
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§ 14
Organisation för KPU - kommunala programmet för ungdomar
18 - 19 år
KPU:s uppgift är att på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Karlskrona
underlätta för arbetslösa ungdomar, eller ungdomar som hoppar av
sina gymnasiestudier eller liknande, att komma in på den reguljära
arbetsmarknaden eller gå över till reguljär utbildning.
För detta erhåller utbildningsförvaltningen ett bidrag som totalt för
1999 uppgick till drygt 2,9 Mkr. Kostnaderna för 1999 har varit
drygt 3,0 Mkr vilket innebär att utbildningsförvaltningen skjuter till
medel från andra verksamheter för att finansiera detta uppdrag. För att
möta detta har externa hyreslokaler sagts upp och befintlig assistenttjänst
dragits in.
Vid samtal med Arbetsförmedlingen konstateras att KPU inte har personella möjligheter att klara uppgiften med den kvalitet som Arbetsförmedlingen önskar. En ökad samverkan mellan KPU och Vägvisaren (kommunens
satsning för arbetslösa ungdomar 20-24 år) har setts som ett alternativ till att
höja kvaliteten hos framför allt KPU. Denna samverkan skulle dock bli
ensidigt nyttjad av KPU då de ekonomiska förutsättningarna är så olika.
Därför föreslås att verksamheten som KPU bedriver överförs så snart som
möjligt - lämpligen 2000-07-01 - till Arbetsmarknadsenheten, projekt
Vägvisaren. Detta under förutsättning att nuvarande vägledare tas över av
Vägvisaren.

relativt

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-02-09, § 12, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att hos kommunstyrelsen begära att verksamheten för ungdomar 18-19 år kommunala programmet - överförs till Arbetsmarknadsenheten så
snart som möjligt, dock senast från halvårsskiftet 2000.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sammanträdesdatum Blad
2000-02-23
10
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdesprotokoll
1999.51 042

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

§ 15
Bokslut - Verksamhetsberättelse 1999
Utbildningsförvaltningen har sammanställt förslag till Bokslut och
Verksamhetsberättelse för 1999.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-02-17, § 14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna årsbokslut för 1999
att hos kommunstyrelsen begära befrielse från att återställa
negativt resultat för 1999
att hos kommunstyrelsen begära kassatillskott motsvarande
det negativa resultatet för att undvika extra räntebelastning
under år 2000.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
________________
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§ 16
Förslag till tillägg i delegationsplan
Utbildningsnämnden föreslås besluta att till utbildningschefen delegera
beslut angående fastställande av interkommunal ersättning för gymnasie______________________________________________________________________________________________________
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skolans nationella program samt för vuxenutbildningen i Karlskrona
kommun.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 17
Delegationsärenden
Ärenden som fattats på delegation av ordförande, utbildningschef,
administrativ chef, utvecklingschef, personalsekreterare och rektorerna
vid utbildningsområde I, II, III, IV, V, VI och rektor komvux redovisas vid sammanträdet.
______________________________________________________________________________________________________
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Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________

Sammanträdesdatum Blad
2000-02-23
13
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 18
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Kommunförbundet angående ett halvdagsseminarium om gymnasieskolan den 24 mars 2000.
Utbildningsnämnden beslutar att Anne-Louise Rosell får delta i
seminariet.
________________
______________________________________________________________________________________________________
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§ 19
ÖVRIGA ÄRENDEN
Kopia till:
Frisam-Flykting
Ekonomiavd.
Akten

Temadag den 30 mars
Dnr 2000.42 040
Frisam-flykting planerar en studiedag den 30 mars 2000 som bl a
kommer att handla om värderingar och moral. Önskemål om att
utbildningsnämnden ska bli medarrangör har inkommit.
Utbildningsnämnden beslutar
att bidra med 10 000 kronor mot att kostnaderna för temadagen
redovisas.

______________________________________________________________________________________________________
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_______________
Christer Holmberg, s, tar upp frågan om den dåliga närvaron från
näringslivet vid Programrådens sammanträden.
________________
Christer Holmberg, s, vill att revision ska göras på det Individuella
programmet för att se om målen uppfylls.
________________
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§ 20
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

Budget- och verksamhetsuppföljning
oktober 1999

Kommunfullmäktige

Svar på motion om samordnad besparing
skola/omsorg

Kommunstyrelsen

Nämndernas svar om vilka åtgärder som
skall vidtas för att intensifiera internkontrollarbetet

Lokal styrelse uo III

Sammanträdesprotokoll 1999-12-16

________________
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Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 - 11.30

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Anders Andersson, m
Thomas Jeppsson, m
Jens Ekström, v
Torbjörn Åkesson, c
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Erland Olsson, s
Jesper Magnusson, s
Hans-Göran Håkansson, fp
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Eva Magnusson-Larsson
Mikael Thornéus
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
ersättare
utbildningschef
utvecklingschef
personalsekreterare
administrativ chef
sekreterare

Utses att justera

Christer Holmberg, s

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer: 21 - 30

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-03-22
2
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 21
INFORMATION
- Organisationsarbetet
Utbildningschefen informerar om att synpunkter på ny organisation har
lämnats av rektorerna via arbetsplatsträffarna.
_______________
- Lokaler
Tommy Rönneholm informerar om diskussioner angående ombyggnad
av lokaler i kv Psilander.
_______________
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§ 22
Utbildningsnämndens budgetuppföljning per 2000-02-29
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas visa en avvikelse från budget
år 2000 på 7,1 mkr.
Den förbättring gentemot tidigare prognoser som visades i detta bokslut
berodde till största delen på besparingar av akut karaktär, vilka inte ger
bestående effekter. Förvaltningen har sedan andra halvan av föregående
år bedrivit ett rekonstruktionsarbete för att sanera sin ekonomi. Den största
delen av de föreslagna åtgärderna får effekt först under andra halvåret år
2000.
Beräknat utfall för de olika verksamheterna är ytterst preliminära, då
arbetet med årets internbudget inte är helt färdigt.
•
•
•
•

Verksamhetens netto (gymnasieskolan)
Verksamhetens netto (komvux)
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknad avvikelse: - 5,6 mkr
Beräknad avvikelse: - 1,5 mkr
Beräknad avvikelse: +0,2 mkr
Beräknad avvikelse: +/-0

Beräknat periodiserat resultat för januari - februari år 2000 -1,5 mkr.
Det periodiserade resultatet ger ett prognostiserat årsresultat på 9,0 mkr, från
detta skall avräknas effekter av beslutade besparingar på 2,0 mkr, vilka beräknas uppkomma under andra halvan av året.
Utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom budgetuppföljning per 2000-02-29
_______________
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Sammanträdesprotokoll
1999.327 612

Förslag till gymnasieskolans utbildningsorganisation
läsåret 2000/2001
Efter intagningsenhetens sammanställning av de sökandes förstahandsval till gymnasieskolan kan konstateras att den utbildningsorganisation
utbildningsnämnden fastställde hösten -99 stämmer relativt väl med
elevernas val.
Intagningsnämnden föreslår att Hantverksprogrammet skall utökas
från 8 till 14 platser samt att Industriprogrammet bör läggas ned,
medan övriga program bör ha oförändrat antal elevplatser.
Industriprogrammet har fyra stycken förstahandssökande, varav två
f n är behöriga till gymnasieskolans nationella program.
Branschföreträdare har inbjudits till skolan för att diskutera möjligheter att förändra Industriprogrammet och göra denna utbildning mera
populär. Tyvärr har bara ett fåtal av de inbjudna deltagit vid dessa möten.
Det finns anledning att se över vilka olika sorters grundläggande yrkesutbildning industriföretagen har behov av. Den traditionella verkstadstekniska utbildningen är långt ifrån den enda utbildning som efterfrågas
bland de lokala industriföretagen. Med införandet av Teknikprogrammet
hösten 2000 finns ytterligare en utbildning som kan tillföra industriföretagen personal. Möjligheten att inom Teknikprogrammet inrätta en
mera yrkesinriktad studieväg bör undersökas inför läsåret 2001/2002.
De ungdomar som efterfrågar en verkstadsteknik utbildning kan med
fördel få denna vid gymnasieskolor i närliggande kommuner, där det
både sker ett betydande samarbete mellan skola - näringsliv och där det
finns betydligt fler sökande till utbildningen, vilket ger goda förutsättningar
för utveckling och anpassning till branschens behov.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-08, § 16, föreslagit
utbildningsnämnden, enligt intagningsnämndens förslag, besluta
att Hantverksprogrammet, florist, utökas från 8 till 14 platser
att Industriprogrammet läggs ned med tanke på det låga sökandeintresset
att övriga program skall ha oförändrat platsantal
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Beslutsförslaget har sedan arbetsutskottets sammanträde kompletterats
enligt följande:
att Industriprogrammet läggs ned fr o m hösten 2000 genom att inte
starta årskurs ett och med en successiv avveckling av högre årskurser
att Hantverksprogrammet, florist, utökas från 8 till 14 platser
att övriga program behåller antal elevplatser enligt tidigare beslutad
utbildningsorganisation
att uppdra åt utbildningsförvaltningen att ta fram förslag till inriktning
Industri inom Teknikprogrammet för läsåret 2001/2002, senast oktober
2000.
Yrkanden
Christer Holmberg, s, yrkar avslag till förslaget om nedläggning av
Industriprogrammet.
Elisabet Peijne, m, Jens Ekström, v, Jörgen Andersson, c, samt Ingegerd
Holm yrkar bifall till förslaget om nedläggning av Industriprogrammet.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag finns, dels arbetsutskottets förslag
med komplettering och dels Christer Holmbergs förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att
beslutar enligt arbetsutskottets förslag med komplettering.

utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar således
att Industriprogrammet läggs ned fr o m hösten 2000 genom att inte
starta årskurs ett och med en successiv avveckling av högre årskurser
att Hantverksprogrammet, florist, utökas från 8 till 14 platser
att övriga program behåller antal elevplatser enligt tidigare beslutad
utbildningsorganisation
att uppdra åt utbildningsförvaltningen att ta fram förslag till inriktning
Industri inom Teknikprogrammet för läsåret 2001/2002, senast oktober
2000.
________________
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2000.62 005

Förslag till IT-plan för utbildningsförvaltningen
Under våren 2000 har en översiktlig genomgång av utbildningsförvaltningens
IT-verksamhet genomförts.
Förvaltningens IT-frågor är delade i två olika delar; den tekniska och den
pedagogiska. Den pedagogiska har tidigare varit underställd rektor för
Naturvetenskapligt program. Här finns IT-pedagog, IT-handledare samt
webbmaster.
Den andra delen består av tekniker och samordnare. Till viss del upplevs
en del oklarheter i vem som har personalbudgetansvar och verksamhetsansvar för IT-frågorna.
IT kommer att spela en alltmer betydelsefull roll i framtidens skola. Det är
därför nödvändigt att skapa ett samlat ansvar för IT-frågorna såväl tekniskt,
administrativt som pedagogiskt.
Efter diskussion med IT-enheten föreslås att utbildningsförvaltningens 2,5
tjänster (tekniker samt samordnare) överförs till IT-enheten men att dessa
ska vara stationerade på utbildningsförvaltningen.
I utbildningsförvaltningens IT-funktion föreslås ingå följande:
- IT-tekniker 2,5 tjänst (tillhör IT-enheten centralt)
- IT-utvecklare 2,0 tjänst (inkl.webbmaster)
- IT-handledare/utvecklare 1,0 tjänst
- IT-samordnare 0,5 tjänst
Samordnaren har lednings- och budgetansvar för nämndens IT-funktion,
dessutom ett samordningsansvar för förvaltningens inköp av hård- och
mjukvara. IT-funktionen skall vara direkt underställd utbildningschefen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-08, § 17, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att under förutsättning att utbildningsnämnden garanteras tillgång
till 2,5 IT-tekniker, föra över dessa och budgeterade medel för
tjänsterna till IT-enheten centralt
att tillskapa en samlad IT-funktion inom utbildningsförvaltningen
enligt förslaget
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att anta förslag till IT-plan för utbildningsnämnden
att uppdra åt utbildningschefen att utvärdera organisation och plan
ett år efter beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 25
Förslag till policy vid ersättningsanspråk för stöld/skadegörelse
på personliga tillhörigheter
Den senaste tiden har ett antal stölder skett på Chapmanskolan. Detta
kräver åtgärder. Bl a kommer tillgången på klädskåp och värdeskåp
att ses över.
Personal och elever bör uppmärksammas på att vara extra vaksamma
och försiktiga med sin stöldbegärliga egendom. Ett utökat samarbete
med polisen är också viktigt. Alla stölder skall polisanmälas.
Efter polisanmälan täcker oftast hemförsäkringen det stulna värdet med
avdrag för självrisk på ca 1 000 kr. Utbildningsförvaltningen har i vissa
fall betalat ut en ersättning motsvarande självrisken. Bedömningen har
gjorts från fall till fall. Med ökade stölder följer ökade ersättningskrav
på förvaltningen. Det bedöms mycket svårt att fortsättningsvis göra en
rättvis och likvärdig bedömning av ersättningsanspråken. En allmän
policy, mer likvärdig den bedömning som andra kommunala förvaltningar
tillämpar, måste gälla.
Det kan konstateras att Karlskrona kommun inte har någon ersättningsskyldighet gentemot elever och personal för personliga tillhörigheter som
blir stulna eller skadade inom skolans område.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-03-08, § 18, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att fastställa policyn att inga ekonomiska ersättningar utgår till
elever eller personal vid stöld/skadegörelse av personlig egendom inom skolans område
att uppdra åt utbildningskontoret att ta fram ett åtgärdsförslag för
att minska stölder eller tillgrepp vid Chapmanskolan.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Kopia till:
OK Orion
R uo I
Akten

2000.6 024

§ 26
Begäran om extra permissionsdagar
OK Orion har inkommit med begäran om att utbildningsnämnden skall
bevilja Cecilia Nilsson, lärare på Chapmanskolan, tio extra betalda permissionsdagar per år som stöd och gåva.
Cecilia Nilsson är framgångsrik orienterare och satsar stort inför kommande
World Cup-tävlingar.
Frågan har diskuterats internt inom förvaltningen och nämnden föreslås
att inte bevilja tio extra betalda dagar, med hänvisning till gällande regler
för tjänstledighet samt nämndens ekonomiska situation.
Utbildningsnämnden beslutar
att avslå begäran om tio dagars extra betalda permissionsdagar
per år.
_______________
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§ 27
Delegationsärende
Ärende som fattats på delegation av utbildningschef, utvecklingschef,
administrativ chef, personalsekreterare, utbildningsledare, rektorerna vid
utbildningsområdena I, II, III, IV, V och komvux redovisas vid sammanträdet.
_______________
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§ 28
Kurser och konferenser
Inbjudan har inkommit från Stiftelsen En skola utan våld i samarbete med Folksam angående konferensen ”En skola utan våld och
skadegörelse”.
Utbildningsnämnden beslutar
att Rune Lindberg får delta i konferensen.
_______________
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Akten
§ 29
ÖVRIGT
Disposition av bank- och postgirokonton
Dnr 1999.35 002
Tillägg till utbildningsnämndens beslut 1999-12-22, § 112, om behörighet
att disponera utbildningsnämndens bank- och postgirokonton.
Utbildningsnämnden beslutar
att dispositionsrätten för utbildningsnämndens bank- och postgirokonton
ska gälla Björn Fries, Ingegerd Holm och Elisabet Peijne, två i förening
samt för Göran Palmér, Tommy Rönneholm, Mikael Thornéus, Kerstin
Åkesson och Anders Svensson, två i förening.
_______________

____________________________
Anders Svensson
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Samtliga rektorer
Pers.sekr.
Erbjudande om vidareutbildning för lärare med vissa förmåner
Akten
Dnr 2000.70 027
Utbildningsförvaltningen har vid genomgång av pensionsavgångar bedömt
ett framtida behov av gymnasielärare med ämnesbehörighet i datakunskap
och matematik.
Nätverket för vidareutbildning av lärare erbjuder med start hösten 2000
______________________________________________________________________________________________________
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vidareutbildningar för lärare som svarar mot detta behov. Utbildningarna
är avslutade läsåret 2003/2004.
Följande utbildningar bedöms vara av intresse att erbjuda lärare vid utbildningsförvaltningen:
• Vidareutbildning av ettämneslärare i gymnasiet till gymnasielärare med
matematik som andra ämne, 70 poäng.
• Vidareutbildning av ettämneslärare i gymnasiet till gymnasielärare med
datakunskap som andra ämne, 60 poäng.
Utbildningen ges på distans/halvfart.
Utbildningsförvaltningen erbjuder fritidsstudier i enlighet med kommunens
regler, förutom att kostnader för resor också ersätts, d v s:
• bidrag med 100% av rese-, kurs- och litteraturkostnader (dock max 5 000
kr per år/person)
• ledighet med lön för kurssammankomster, seminarier och tentamina (högst
20 dagar per termin)
Som villkor för att få förmåner under utbildningstiden gäller följande:
• att sökanden innan utbildningsstart bedöms lämplig för vidareutbildningen
av arbetsgivaren
• att sökanden arbetar i utbildningsförvaltningen hel- eller deltid under
utbildningstiden
Utbildningsförvaltningens beräknade kostnad för vidareutbildning av fyra
gymnasielärare enligt förslaget uppgår till 70 000 kr för fritidsstudiebidrag
under kommande treårsperiod. Eventuella kostnader för vikarier tillkommer.
Erik Lindborg, fp, Jörgen Andersson, c, och Elisabet Peijne, m yrkar bifall till
förslaget.
Utbildningsförvaltningen beslutar
att inom utbildningsnämndens ramar anslå medel för vidareutbildning
enligt förslaget.
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§ 30
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-02-23

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Blekingeförbundet

Kommuner och landsting i regional samverkan

Intagningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-03-02

Kommunfullmäktige

§ 33
Förslag till nytt konkurrensprogram med tilläggskommentarer, förslag till Starta-Eget paket för
kommunens anställda, samt svar på motion om
alternativ till kommunal verksamhet

Kommunfullmäktige

§ 35
Skolplan för åren 2000 - 2002

Kommunstyrelsen

§ 57
Karlskrona kommuns bokslut 1999

Lokal styrelse uo VI

Sammanträdesprotokoll 2000-02-03

Lokal styrelse uo VI

Sammanträdesprotokoll 1999-12-01

Lokal styrelse uo VI

Sammanträdesprotokoll 1999-10-28

Lokal styrelse komvux

Sammanträdesprotokoll 2000-02-16

Karlskrona Datortek

Utvärdering av HemPC i Karlskrona kommun

________________
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 - 11.20

Beslutande

Björn Fries, s
Elisabet Peijne, m
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Ann-Charlotte Löfenberg, m
Thomas Jeppsson, m
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Hans-Göran Håkansson, fp
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Eva Magnusson-Larsson
Mikael Thornéus
Kerstin Åkesson

ersättare
utbildningschef
utvecklingschef
personalsekreterare
administrativ chef
sekreterare

Utses att justera

Anne-Louise Rosell, s

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 31 - 40

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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§ 31
INFORMATION
Projekt ”Smultronställen i naturen”
Kerstin Svensson, lärare i biologi, kemi och naturkunskap vid Chapmanskolan, tillsammans med elever från Nv2B informerar om projektet
”Smultronställen i naturen”. Elevgrupper har beskrivit valda ”smultronställen” i Karlskronas närhet ur naturvetenskapligt och miljöhistoriskt
perspektiv. Arbetet är redovisat i digital form på Chapmanskolans hemsida.
Arbetet ska presenteras på BSP:s konferens i Söderborg, Danmark
i juni 2000.
________________
Organisationsarbetet
Utbildningschefen informerar om det pågående organisationsarbetet vid
utbildningsförvaltningen.
_______________
Uppföljning av besparingsförslagen
Mikael Thornéus redovisar en uppföljning med anledning av besparingsförslagen.
Uppföljningen visar en balans i besparingsförslagen.
________________
Uppföljningsanalys av kunskapslyftselever, allmänteoretiska
utbildningar
Återkommer till nästa sammanträde.
________________

______________________________________________________________________________________________________
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Sign
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Sammanträdesprotokoll
2000.105 022

§ 32
Förslag till kriterier för lektorstjänster vid Chapmanskolan
Under våren har frågan om vilka lokala kriterier som skall gälla vid
tillsättning av lektorstjänster vid Chapmanskolan i framtiden diskuterats.
Tidigare centralt fastställt reglemente har förändrats och idag ges möjlighet till lokala kriterier. Mot bakgrund av detta har följande förslag tagits
fram:
Allmänt
En lektorstjänst vid Chapmanskolan i Karlskrona skall medverka till skolans
utveckling inom aktuellt ämnesområde. Innehavare av lektorstjänst skall
även medverka till pedagogisk utveckling samt initiera och förmedla fortbildning för skolans personal. En aktiv samverkan med
högskolor/universitet
inom ämnesområdet är härvidlag av grundläggande betydelse. Även samarbete med andra institutioner och näringsliv kan inom det aktuella ämnesområdet vara av betydelse förskolans utveckling.
En lektorstjänst enligt nedan angivna kriterier skall vara relevant för skolans
behov. Likaså ställs som för all personal höga krav på en god social kompetens.
Kriterier för behörighet till lektorat
1. Teoretiska högskolekurser på forskarnivå, företrädesvis med didaktisk
inriktning.
2. Godkänd avhandling på minst licentiatnivå.
3. Lärarutbildning.
4. Yrkeserfarenhet av undervisning på gymnasial nivå.
5. Dokumenterad pedagogisk förmåga.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-12, § 21, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att fastställa föreslagna kriterier för lektorat vid Chapmanskolan.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
______________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdesprotokoll
2000.52 612

§ 33
Angående skrivelse om Miljöarbetet vid Chapmanskolan
Miljörådet vid skolan har i skrivelse föreslagit att utbildningsnämnden i
projektform skall starta ett miljöprojekt på skolan.
Rådet har föreslagit att 1,0 tjänst skall avsättas i 6 månader med uppdrag
att vara ”igångsättare” av miljöarbetet. Bl a inventera, planera och föreslå
strategi.
Miljöarbete vid skolan är väsentligt och insatser för att utveckla och främja
miljöarbetet är viktigt. Men att i detta läge med kraftiga ekonomiska besparingar tillsätta en projekttjänst 1,0 under 6 månader torde vara svårt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-26, § 22 föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att inte tillsätta 1,0 projekttjänst i 6 månader för miljöprojekt
att inför tjänsteplanering ht -00 uppdra åt förvaltningen att undersöka
om förstärkning av miljöarbetet kan ske inom gällande organisation
att uppdra åt rektor att i samband med utarbetande av skolutvecklingsplaner arbeta in miljöfrågorna så de blir levande inslag i det dagliga
arbetet
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-04-26
5
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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2000.45 100

§ 34
Förslag till yttrande angående Inrättande av kommunal garanti
Kristdemokraterna har lämnat en motion till kommunfullmäktige angående
”Inrättande av kommunal garanti”.
I motionen föreslås, att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt respektive
nämnd att infoga tydliga utfästelser/garantier i samband med upprättande
av verksamhetsplaner och måldokument. För att medborgarna skall kunna
veta vad de kan förvänta sig vad gäller kommunal service menar motionärerna att innehållet i den kommunala servicen måste konkretiseras. På så
sätt kan medborgaren också ställa krav på hur kommunen bör leva upp till
sina utfästelser. I motionen föreslås vidare att sanktioner skall kunna bli
följden om den kommunala verksamheten inte uppfyller sina utfästelser.
Förslag till yttrande:
”Utbildningsnämnden delar motionens mening om konkretisering av innehållet i den kommunala servicen så att medborgarna tydligt kan avläsa uppsatta mål för olika verksamheter och således också få vetskap om vad de
kan förvänta sig av kommunen i olika frågor.
Det för utbildningsnämnden övergripande måldokumentet är skolplanen
för de frivilliga skolformerna, vilken bör ha en sådan utformning att den
lätt kan förstås av medborgarna i kommunen.
Måldokumenten i nästa led är framför allt arbetsplaner för verksamheten
t ex för olika rektorsområden. I dessa dokument som tydligt skall ange
hur skolplanens övergripande målsättningar konkretiseras i verksamheten,
kan utfästelser/garantier i enlighet med motionen arbetas in för att ytterligare förtydliga bilden av den kommunala verksamheten.”
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-04-26, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att besvara motionen enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
______________________________________________________________________________________________________
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Kopia till:
Socialförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll
2000.65 760

§ 35
Förslag till drogpolitiskt program för Karlskrona kommun
Socialnämnden beslutade 2000-01-24 att anta förslag till drogpolitiskt
program för Karlskrona kommun 2001 - 2002. Utbildningsnämnden har
fått ärendet för yttrande innan planen skall fastställas av
kommunfullmäktige.
Kommunens drogpolitiska program innehåller två delar. En del av drogpolitiska mål och de insatser som görs för att bl a förebygga
skadeverkningar
som missbrud av alkohol och andra droger kan ge. Andra delen utgörs av
riktlinjer för alkoholservering.
I förslag till yttrande fokuseras på den första delen om drogpolitiska mål
och vilka insatser som göras eller planeras.
Det drogpolitiska programmet kan ses ur både elev- och personalperspektiv.
Utbildningsnämndens yttrande är framför allt inriktat på de elevmässiga
konsekvenserna.
Utbildningsnämnden beslutar yttra sig över det drogpolitiska
programmet enligt förslaget.
________________

______________________________________________________________________________________________________
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Kopia till:
Tekniska förvaltningen
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2000.106 287

§ 36
Planerade lokalförändringar
I samband med det ekonomiska rekonstruktionsarbetet inom utbildningsförvaltningen ställdes flera förslag angående lokaler. Några av dessa ingick ifrån ett effektivare utnyttjande av egna lokaler och ett därmed minskat
behov av att hyra externt.
Med anledning av utbildningsnämndens beslut avseende
tion och besparingsåtgärder är en förändrad användning av följande lokaler
aktuell:

utbildningsorganisa-

- Uppsägning av lokaler Drottninggatan 54
- Uppsägning av administrationsbyggnaden kv Sjöblad (Kunskapslyftet Uppdragsutbildningen)
- Nedläggning av industriprogrammet ger en friställd yta om drygt 600 m2
med dubbel takhöjd, vilken med ett extra plan kan bli ca 1 500 m2.
- Minskning av Energiprogrammet, där i första hand studievägen kraftvärme
försvinner
- Uppsägning av lokaler på ”Plankan”, Bredgatan, vilka idag används för i
första hand Uppdragsutbildningen
- Uppsägning av kvarvarande lokaler i kv Sjöblad (undervisningslokaler för
Kunskapslyftet och delar av Uppdragsutbildningen).
Med undantag av nuvarande lokaler för plåt- och svetsundervisning bedöms
Industriprogrammets lokalytor (med dubbel takhöjd) i nuvarande skick inte
ha något förnuftigt användningsområde för utbildningsförvaltningens verksamheter. Därför finns anledning att oavsett resultatet av förestående organisationsförändring skyndsamt se över alternativa lösningar för dessa ytor.
Även en ökning av företagsförlagd utbildning samt införande av distansundervisning bör finnas med i planeringen av den nya organisationen för
gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att till Tekniska förvaltningen ge i uppdrag att förprojektera en
ombyggnation av Industriprogrammets lokaler i kv Psilander.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________________________________________________________________________________________________
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§ 37
Delegationsärenden
Ärenden som fattats på delegation av utbildningschef, administrativ
chef, personalsekreterare, rektorerna vid utbildningsområde I, II, III,
V, VI, rektor komvux samt utbildningsledaren redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________

______________________________________________________________________________________________________
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§ 38
Kurser och konferenser
Ett antal kurser föreligger vid dagens sammanträde.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-04-26
10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 39
ÖVRIGT
Rune Lindberg informerar om konferensen ”En skola utan våld
och skadegörelse” som han deltagit i.
________________
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§ 40
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-03-22

Intagningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-03-21

Kommunfullmäktige

§ 56
Miljöpolicy för Karlskrona kommun

Lokal styrelse uo III

Sammanträdesprotokoll 2000-03-09

Lokal styrelse uo III

Sammanträdesprotokoll 2000-01-27

Lokal styrelse komvux

Sammanträdesprotokoll 2000-03-15

Studentprästen

Verksamhetsberättelse för 1999 gällande
gymnasiet Chapmanskolan & Högskolan i
Karlskrona/Ronneby

________________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 - 11.15

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
Anne-Louise Rosell, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Thomas Jeppsson, m
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Jesper Magnusson, s
Hans-Göran Håkansson, fp
Göran Palmér
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
utbildningschef
administrativ chef
personalsekreterare
sekreterare

Utses att justera

Jörgen Andersson, c

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer: 51 - 59

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

______________________________________________________________________________________________________
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§ 51
INFORMATION
Redovisning av organisationsarbetet
En lägesrapport från arbetsgrupperna lämnades om hur arbetet med
organisationsarbetet fortskrider. Arbetsgrupperna jobbar med:
1. En delning av gymnasieskolan i en hård och en mjuk sektor
(ansvarig Tommy Rönneholm)
2. Två likvärdiga gymnasieskolor (ansvarig Eva Magnusson-Larsson)
3. Delning av gymnasieskolan i 3 eller 4 enheter (ansvarig Mikael Thornéus)
________________
Personaluppföljning
Eva Magnusson-Larsson redovisar personaluppföljning för de första fyra
månaderna 2000 jämfört med 1999 och 1998. Uppföljningen innehåller bl a:
- Antal årsarbetare
- Antal månadsanställda
- Övertid/fyllnadstid
- Semesteruttag
- Sjukfrånvaro
_______________
Förslag till vuxenutbildningsorganisation
Förslag till reorganiserad vuxenutbildning i Karlskrona kommun redovisas.
Förslaget kommer att behandlas i utbildningsnämndens septembersammanträde.
_______________
Skolplan
En arbetsgrupp bestående av: Rune Lindberg, s, Elisabet Peijne, m,
Jörgen Andersson, c, Jens Ekström, v, Hans-Göran Håkansson, fp
och Göran Palmér har arbetat fram förslag till ny Skolplan.
Utbildningsnämnden ombeds lämna synpunkter på förslaget.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
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Samtliga rektorer
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Sammanträdesprotokoll
2000.144 042

§ 52
Plan för budgetarbetet
De politiska direktiven för budget 2001 och planer för 2002-2003 är fastställda. Upplägget av arbetet kommer att ske på ungefär samma sätt som
tidigare år. Det innebär att fokusering sker på nödvändiga och planerade
avvikelser inom våra verksamheter och vilka ekonomiska effekter detta
ger på budgeten. Ramarna för de kommande åren utgår ifrån dagens
kommunbidrag på 159 800 tkr. Därtill kommer justeringar att göras för
vårt arbete med rekonstruktionen, belopp för extra speciallärarresurs m m.
De slutliga ramarna blir enligt förhandsbesked 158 300 tkr år 2001 och
157 200 tkr åren 2002-2003.
Nytt är att nämnden skall avsätta en reserv för förnyelse och utvecklingsåtgärder på ca 1% eller 1,6 mkr.
För att åtgärda sjukläget i kommunen krävs också en analys av sjukfrånvaron med uppdrag att vidta åtgärder för att komma tillrätta med eventuella
problem.
I årets budgetarbete finns även möjlighet att ta upp andra viktiga poster av
kvalitetsförbättrande karaktär etc i en s k tilläggsbudget.
Enligt ett särskilt beslut i kommunfullmäktige skall alla nämnder senast i
samband med detta budgetförslag upprätta en plan för konkurrensutsättning
av sitt verksamhetsområde.
Utbildningsnämnden kommer att behandla förslag till budget och planer
för 2001-2003 i augustisammanträdet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-07, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden att godkänna förslag till plan för budgetarbetet
2001 - 2003.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Akten
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2000.160 607

§ 53
Handlingsprogram för åtgärder vid främlingsfientlighet,
trakasserier och hot med rasistiska inslag
På Chapmanskolan har flera inslag av hot och trakasserier med nynazistiska förtecken förekommit, riktade mot såväl elever som personal,
de senaste åren.
För att kraftigt markera förvaltningens avståndstagande mot detta, har
ett handlingsprogram tagits fram som kan utgöra ett stöd när liknande
situationer uppkommer. Det är viktigt att frågorna lyfts fram i verksamheten och att aktivt ställningstagande mot alla former av inslag av främlingsfientlighet, trakasserier och hot med rasistiska inslag görs.
Vid arbetsutskottets sammanträde föreslogs att rubriken ändras till ”Åtgärder
vid främlingsfientlighet, trakasserier och hot med rasistiska inslag”.
All personal inom förvaltningen samt politiker ska få utbildning i ärendet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-07, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna förslaget till Åtgärder vid främlingsfientlighet, trakasserier
och hot med rasistiska inslag.
Elisabet Peijne, m, yrkar bifall till förslaget och framför ett särskilt tack
till Eva Magnusson-Larsson för ett bra skrivet förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Samtliga rektorer
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Akten

Sammanträdesprotokoll
2000.161 612

§ 54
Ytterligare inriktning inom Teknikprogrammet
Teknikprogrammet startar hösten 2000 med en IT-inriktning. I samband
med beslutet att avveckla nuvarande utbildning på Industriprogrammet gavs
också i uppdrag till förvaltningen, att se över möjligheterna att inom Teknikprogrammet skapa en inriktning mot industrisektorn.
Begreppet industri griper över en mängd yrken och produktionsmetoder.
Att ta fram en ny inriktning, som är attraktiv för alla parter, kräver en nära
samverkan med lokala branschföreträdare.
Följande arbetsordning föreslås:
1. Bildande av en projektgrupp bestående av representanter för
- skolledning
- lärare inom yrkestekniska program
- branschföreträdare (från lokala företag)
- ev annan instans
2. Projektgruppen belyser
- branschens behov vad gäller grundläggande industriteknisk utbildning
- skolans möjligheter att anordna utbildning efter branschens behov
- hur skolan och det lokala näringslivet kan samverka i utbildningen,
d v s vilka kurser/moment som kan/bör ligga på skolan respektive
branschen samt branschens eventuella möjligheter att medverka i skolans
undervisning genom t ex gästföreläsare, anordnande av studiebesök e t c
3. Projektgruppen lämnar delrapport till utbildningsnämnden hösten 2000.
4. Projektgruppen lämnar slutgiltigt förslag till utbildningsnämnden senast
november 2000, vilket skall innehålla den nya inriktningens:
- mål och innehåll (kurser)
- kursuppläggning vad avser skolans respektive branschens åtaganden
- lokalbehov
- utrustningsbehov och eventuella merkostnader för detta
- behov av lärarkompetens och lärarfortbildning

______________________________________________________________________________________________________
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-07, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att ge förvaltningschefen i uppdrag att projektera en ny inriktning inom
Teknikprogrammet i enlighet med förslaget.
Ordföranden föreslår ett tillägg under punkt 4 enligt följande:
- särskilt redovisa marknadsföringsinsatser.
Utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningschefen i uppdrag att projektera en ny inriktning inom
Teknikprogrammet i enlighet med förslaget och tillägget.
_______________
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Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-06-20
7
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2000.86 010

§ 55
Yttrande över motion: Kungsmarken - en resurs för framtiden
Kommunfullmäktige har återremitterat motionen ”Kungsmarken - en
resurs för framtiden” för yttrande till samtliga nämnder.
Motionen har lämnats av Miljöpartiet de Gröna i Karlskrona.
I motionen beskrivs aktuella förhållanden i Kungsmarkenområdet avseende boende, miljö och integrationsfrågor.
Motionen pekar på möjligheten att lyfta fram området som föredöme
för en modern boendemiljö med god service till invånarna.
I förslag till yttrande framgår att:
” Utbildningsnämnden har för dagen inget engagemang i området och några
dagsaktuella planer för att etablera gymnasie- eller vuxenutbildningsverksamhet finns ej. Det kan naturligtvis bli aktuellt i en framtid om behov
uppstår.
Om gymnasieskolan skulle etableras i området kan detta endast vara i begränsad omfattning. Vuxenutbildningen i kommunen är i en omstruktureringsfas där bl a möjligheter att förlägga vuxenutbildning ute hos ”kunder” diskuteras, detta skulle i framtiden kunna innebära att olika vuxenutbildningssatsningar kan förläggas i området, då inte sådana som är av permanent slag.
I övrigt bör det ses positivt att det skapas förutsättningar för en förbättrad
miljö i området. Enligt det remissvar som tidigare lämnats av kommunledningsförvaltningen refereras till redan etablerade arbets- och projektgrupper. En samverkan mellan dessa torde vara nödvändig.”
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-06-07, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att lämna yttrande enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
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Sign

Sign
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§ 56
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av utbildningschef, administrativ chef,
utvecklingschef, rektor uo I, II, III, IV, V och komvux redovisas vid
sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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§ 57
Kurser och konferenser
Inga kurser föreligger vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 58
Övrigt
Anne-Louise Rosell framför en eloge till personalen på Fordonsprogrammet
Transportteknisk gren från elever och föräldrar i avgångsklassen.

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar.
Ingegerd Holm önskar ordföranden en trevlig sommar.
________________
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§ 59
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-05-17 och
2000-05-24

Kommunfullmäktige

§ 106
Karlskrona kommuns årsredovisning 1999

Kommunfullmäktige

§ 107
Revisionsberättelse för 1999 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och
de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Kommunfullmäktige

§ 108
Jämställdhetsprogram juli 2000 till juni 2001 för
Karlskrona kommun och kommunkoncernen

Kommunförbundet

Samverkan mellan länets gymnasieskolor

Lokal styrelse komvux

Sammanträdesprotokoll 2000-05-17

Tekniska förvaltningen

Förprojektering lokaler kv Psilander

Utbildningsdep

Nyhetsbrev nr 2

Skolverket

Nyhetsbrev
Karlskrona kommuns årsredovisning 1999.

_______________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Gullberna Park

kl 14.00 - 15.30

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Anne-Louise Rosell, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Jesper Magnusson, s
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Thomas Jeppsson, m
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Torbjörn Åkesson, c
Hans-Göran Håkansson, fp
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Eva Magnusson-Larsson
Mikael Thornéus
Anders Svensson
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
utbildningschef
utvecklingschef
personalsekreterare
administrativ chef
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Ingegerd Holm, s

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 60 - 69

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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§ 60
INFORMATION
Intagning till gymnasieskolan
Lägesrapport angående intagning till gymnasieskolan läsåret 2000/2001
lämnas.
Samtliga sökande, så när som på en sökande från grundskolan och tre
sökande från det Individuella programmet, har erbjudits plats på nationellt program. 13 st har tackat nej av olika skäl.
95% av sökande från grundskolan är intagna totalt varav 78,3% på sitt
förstahandsval.
Lediga platser finns f n på Barn- och fritidsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Omvårdnadsprogrammet.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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§ 61
Budgetuppföljning
Anders Svensson informerar om att underskottet f n är 400 tkr.
Eftersom det finns flera osäkra faktorer, bl a vilka effekter besparingarna
ger, är uppgiften preliminär. En mer exakt prognos ges i samband med
delårsbokslutet per den 31 augusti.
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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Akten

Sammanträdesprotokoll
2000.144 042

§ 62
Förslag till budget 2001 och planer för 2002 - 2003
Kommunbidraget till Utbildningsnämndens verksamhet är för närvarande
159,8 mkr. Enligt de preliminära ramarna för 2001-2003 minskar ramen
år 2001 med 1,5 mkr och ytterligare -1,1 mkr år 2002. För 2003 är ramen
densamma som för 2002. De minskade ramarna är kopplade till rekonstruktionen av ekonomin och de tillfälliga tillskotten som fullmäktige medgivit
successivt minskar.
Enligt direktiven skall budgetförslaget vara balanserat, d v s i nivå med medgiven ram. Trots fortsatta neddragningar och besparingar enligt den
beslutade rekonstruktionen av ekonomin gör elevökningen de kommande
åren och merkostnaderna för en gymnasiefriskola i Karlskrona att förslaget
inte är balanserat. Detta kan inte uppnås utan att ytterligare sparpaket
aktualiseras. Med tanke på den pågående organisationsöversynen vore det
mycket olyckligt om ett nytt sparpaket samtidigt måste sättas in.
Utbildningsförvaltningen med gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning
behöver framför allt skapa ett gott arbetsklimat som kan motivera och
stimulera utvecklingsarbete och ändrade arbetssätt/arbetsformer samt fortsatta satsningar inom naturvetenskap och teknik/IT.
Tilläggsförslaget utgör en viktig del för att inte behöva ta fram fler sparpaket
inom gymnasieskola/vuxenundervisning. Därutöver finns ett starkt behov av
att följa med tiden och förändra både utbud av program/kurser och dess innehåll. I samband med förslag om ny organisation har Utbildningsnämnden för
avsikt att återkomma med de ekonomiska konsekvenserna för förändringarna.
För att klara de ökade kapitalkostnaderna finns i grundförslaget en ökad
annuitet på 500 tkr upptagen från år 2001. Detta räcker till att öka investeringsramen från 3 mkr till 5 mkr. Angelägna satsningar är bl a inom ITsektorn, Östersjöskolans utrustning, nya studievägar inom gymnasieskolan
m m.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till budget för 2001 och planer för 2002-2003 och
överlämna förslaget till kommunstyrelsen

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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att hos kommunstyrelsen begära kompensation för volymökningar och
merkostnader för ny friskola med 390 000 kr för år 2001, 1 830 000 kr
för år 2002 och 2 625 000 kr för år 2003, för att balansera grundförslaget mot beviljad ram
att i samband med förslag om ny organisation våren 2001 återkomma till
kommunstyrelsen med den ekonomiska delen av organisationsförändringen.
Konkurrensutsättning inom Utbildningsnämndens verksamhetsområde
Kommunfullmäktige har i februari 2000 beslutat om ett kommunalt konkurrensprogram. Där ges uppdrag till samtliga nämnder att senast i samband med inlämnande av förslag till budget 2001 upprätta och inlämna en
plan för konkurrensutsättning av sitt verksamhetsområde.
Förvaltningen har gått igenom de olika verksamheterna som utifrån skollag
och andra utbildningsspecifika styrdokument kan konkurrensutsättas.
Utbildningsnämnden arbetar nu med en omorganisation som syftar till en
mera decentraliserad verksamhet. I samband med organisationsförslaget
anses det lämpligt att också presentera en plan och konsekvensbeskrivning
för de enskilda objekt eller delar av objekt som är aktuella för konkurrensutsättning de kommande åren med start från hösten 2001.
Då organisationsstrukturen kan påverka vilka verksamheter som kan vara
lämpade för en konkurrensutsättning föreslås Utbildningsnämnden besluta
att i samband med organisationsförslaget till kommunstyrelsen redovisa
plan för vilka objekt som kan konkurrensutsättas och när detta skall
ske
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-08-23, § 49, föreslagit utbildningsnämnden besluta enligt förslagen.
Yrkanden
S-gruppen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Den borgerliga gruppen lämnar eget budgetförslag, protokollsbilaga 1,
med yrkandet att kommunbidraget höjs till 160,3 mkr för år 2001.
Erik Lindborg, fp, yrkar att få särskilt yttrande till protokollet, protokollsbilaga 2.

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar först enligt arbetsutskottets förslag attsatserna 1 och 3-4.
Därefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag attsats 2 mot den borgerliga gruppens förslag och finner att arbetsutskottets
förslag har vunnit.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
De som röstar på arbetsutskottets förslag röstar ja, och de som röstar på
den borgerliga gruppens förslag röstar nej.
Ja
Björn Fries, s
1
Ingegerd Holm, s
1
Elisabet Peijne, m
Anne-Louise Rosell, s
1
Rune Lindberg, s
1
Erland Olsson, s
1
Jesper Magnusson, s
1
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Thomas Jeppsson, m
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

Nej
1

1
1
1
1
1

Med 6 ja-röster, 6 nej-röster och med ordförandes utslagsröst beslutar
utbildningsnämnden enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar att Erik Lindborgs yrkande ska bifogas till
protokollet.
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yttrande.
Utbildningsnämnden beslutar således
att godkänna förslag till budget för 2001 och planer för 2002-2003 och
överlämna förslaget till kommunstyrelsen
att hos kommunstyrelsen begära kompensation för volymökningar och
merkostnader för ny friskola med 390 000 kr för år 2001, 1 830 000 kr
för år 2002 och 2 625 000 kr för år 2003, för att balansera grundförslaget
mot beviljad ram

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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att i samband med förslag om n y organisation våren 2001 återkomma till
kommunstyrelsen med den ekonomiska delen av organisationsförändringen
att i samband med organisationsförslaget till kommunstyrelsen redovisa
plan för vilka objekt som kan konkurrensutsättas och när detta skall
ske.
_______________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000.202 040

§ 63
Begäran om att få ta i anspråk särskilt avsatta medel för att
genomföra speciallärarsatsning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-04-27 beslutat ”att
ställa 800 tkr till Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens
gemensamma förfogande för att i samverkan snarast genomföra planerad
speciallärarsatsning”.
Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen föreslår
ett gemensamt projekt med start hösten 2000 och med utvärdering under
hösten 2002.
Projektet delas upp i två delar:
- En del som syftar till att identifiera och stödja elever som under senare
delen av grundskolan och under gymnasieskolans första år. Intresset
koncentreras på de elever som p g a motivations- och sociala problem
har svårigheter.
En kurator och en studie- och yrkesvägledare föreslås tillsammans arbeta
med projektet. De ges mandat att arbeta med personal och elever såväl i
grundskola som gymnasieskola. Helårskostnaden beräknas till 700 tkr.
Till projektet knyts en referensgrupp bestående av representanter från
respektive förvaltning, skolledning respektive verksamhetspersonal inom
respektive förvaltning. Förslaget innebär också att en styrgrupp bestående
av två politiker från respektive nämnd knyts till projektet.
- En del innebär en gemensam specialpedagogisk utbildning.
Barn- och ungdomsnämnden har för avsikt att starta en ny omgång med
specialpedagogisk utbildning, 1-20 p. Förslaget innebär att 10 av platserna
i denna utbildning reserveras för lärare med undervisning i senare årskurser
i grundskolan samt i gymnasieskolan. Beräknad årskostnad för detta är
175 - 200 tkr, under 2001 och 2002.
Då endast 150 - 200 tkr kommer att förbrukas för åtgärder på längre sikt
under 2000, föreslås att resterande medel får disponeras för redan pågående insatser för elever med behov av särskilt stöd i förvaltningarna.
De av Kommunfullmäktige anvisade medlen tillförs förvaltningarna med
400 tkr vardera, för att markera det gemensamma ansvaret. Fördelning
av de kostnader som uppstår enligt ovan löses i samverkan mellan förvaltningarna.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-08-16, § 46 föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att hos kommunstyrelsen begära att få ta i anspråk de av kommunfullmäktige anvisade medel för specialpedagogisk satsning för
ovan beskrivna mål
att medlen fördelas mellan förvaltningarna med 400 tkr vardera, att
disponeras i samförstånd.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Sammanträdesprotokoll
2000.174 007

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Karlskrona kommuns
revisorer
Akten

§ 64
Svar på övergripande granskning av nämnder i Karlskrona
kommun
Karlskrona kommuns revisorer har översänt en enkät angående övergripande granskning av nämnder i Karlskrona kommun. Förslag till
svar redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-08-16, § 47, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att besvara enkäten enligt förslaget.
Kommentar till utformning och frågeställningar gällande enkäten redovisas.
Utbildningsnämnden beslutar
att besvara enkäten enligt förslaget samt bifoga kommentarerna.
_______________
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______________________________________________________________________________________________________
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Kommunled.förv.
Akten

§ 65
Förslag till yttrande över start av gymnasiefriskola
Friskolan Galären i Karlskrona AB, som idag bedriver grundskoleverksamhet i Karlskrona kommun har till skolverket ansökt om ”statlig tillsyn och rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola fr o m läsåret
2001/2002”. Berörda kommuner har getts möjlighet att yttra sig.
Ansökan omfattar:
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Specialutformat program: Intraprenörsprogrammet (en omarbetad
studieväg utifrån Handels- och administrationsprogrammet.
Omfattningen beräknas till 60 elever per årskurs.
Om ca 75% av eleverna till den planerade gymnasiefriskolan kommer
från Karlskrona kommun, vilket inte är osannolikt, innebär detta en
kostnad för Karlskrona kommun om ca 7 Mkr per år då gymnasiefriskolan är fullt utbyggd.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-08-16, § 48, föreslagit
utbildningsnämnden att yttra sig enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 66
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordförande, utbildningschef,
administrativ chef, personalsekreterare, rektorerna vid utbildningsområde I, II, III, IV, V, VI och komvux redovisas vid
sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
_______________
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§ 67
Kurser och konferenser
Utbildningsnämnden beslutar
att Ingegerd Holm och Jörgen Andersson får delta i konferensen
”Mottagande och intagning till gymnasieskolan lå 2001/2002”.
_______________
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§ 68
Övrigt
Rune Lindberg informerar om hur arbetet med skolplanen fortskrider.
Elisabet Peijne framför önskemål om studiedag för de nya ledamöterna i
utbildningsnämnden.
_______________
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§ 69
______________________________________________________________________________________________________
Sign
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MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-06-19

Intagningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-06-27

Kommunfullmäktige

§ 127
Nytt drogpolitiskt program inkl riktlinjer
för alkoholservering

Kommunfullmäktige

§ 128
Delårsbokslut per den 30 april 2000

Kommunfullmäktige

§ 130
Studieförbundens/folkbildningsverksamhetens
nämndtillhörighet

Programråd för
Medieprogrammet

Sammanträdesprotokoll 2000-03-29

Utbildningsdepartementet

Bred samverkan kring skolutvecklingsprojekt

_______________

______________________________________________________________________________________________________
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Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 - 10.40

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Åsa Gyberg-Karlsson, s
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Torbjörn Åkesson, c
Daniel Cohen, v
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Göran Palmér
Eva Magnusson-Larsson
Mikael Thornéus
Anders Svensson
Sten Bernhardsson
Göran Håkansson
Birgitta Jonasson
Kerstin Åkesson

utbildningschef
personalsekreterare
administrativ chef
ekonom
lärare
Lärarförbundet
assistent
sekreterare

Utses att justera

Daniel Cohen, v

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 70 - 76

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

______________________________________________________________________________________________________
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§ 70
Information
Sten Bernhardsson informerar om IB-utbildningen.
Läroplanen är gemensam för alla IB-skolor i hela världen.
Just nu är internationella projekt på gång med Moskva och Washington.
________________
Förslag till ny Skolplan diskuteras. Näringsliv och skolledning har fått information. Beslut kommer att tas i oktober.
________________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-09-27
3
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
UN2000/27 610
Rektor komvux
f v b till berörd
§ 71
personal
Akten
Reorganiserad vuxenutbildning i Karlskrona kommun
En arbetsgrupp bestående av personal från kommunal vuxenutbildning har
arbetat fram ett förslag till en samlad organisation för vuxenutbildningen.
Målsättningen har varit:
• att skapa en vuxenutbildningsorganisation som kan möta nya och
förändrade vuxenutbildningsbehov
• att genom samordnade verksamheter kunna erbjuda ökade möjligheter till
individuella studieplaneringar
• att genom en samordning av idag befintliga vuxenutbildningsformer
främja en utveckling av arbetssätt och arbetsformer
• att skapa en samlad ledningsfunktion med tydliga beslutsområden och
ansvar
• att skapa en samlad ekonomisk bas för vuxenutbildningen och möjliggöra
effektiv uppföljning
Arbetsgruppen har tagit del av regeringens ”Utvecklingsplan för förskola,
skola och vuxenutbildning” och anser att följande områden kommer att ha
betydelse i framtiden:
• Validering
• Individuella studieplaner
• Vägledning
• Utveckling/forskning
• Arbetsformer
Följande modell till en vuxenutbildningsenhet har tagits fram:
• Utbildardelen, som är basen i verksamheten. Här finns lärare med olika
anställningsavtal och kompetensområden. Gruppen delas i arbetslag.
• Vägledarfunktionen, som beräknas till 3,0 tjänster.
• Utvecklar/utvärderingsfunktionen, kombinerad med säljfunktion
beräknas till 2,0 tjänst. Utvecklare/säljare bör tillsammans med vägledare
utföra ett arbetslag.
• Stöd- och servicefunktionen, här finns dagens administrativa stöd som
eventuellt kan kompletteras med utökad ekonomihantering. Gruppen utgör
ett arbetslag.
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Arbetsgruppen föreslår att varje arbetslag skall ha en arbetsledare som tillsammans med ledningen driver och utvecklar verksamheten.
Majoriteten av gruppen föreslår följande ledningsorganisation:
1,0 chef för vuxenutbildningen/rektor
1,0 utvecklingsledare.
Chefen är direkt underställd förvaltningschefen och har fullt personal- och
arbetsmiljöansvar samt ekonomiskt ansvar.
Lokal styrelse med representation från näringsliv, högskola, fackliga
organisationer, personal och studerande skall bildas.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa arbetsgruppens förslag per 2001-01-01 till vuxenutbildningsorganisation i Karlskrona samt att uppdra åt utbildningsförvaltningen
att verkställa beslutad organisation.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-09-13, § 52, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningschefen fick i uppdrag av arbetsutskottet att återkomma till utbildningsnämnden med beslutsförslag gällande lokal styrelse för vuxenutbildningen. Förslaget lyder enligt följande:
att inrätta lokal styrelse för den kommunala vuxenutbildningen enligt
förordningen om försöksverksamhet. I den lokala styrelsen skall ingå:
a) företrädare för eleverna
b) personalrepresentanter
c) representanter för lokalt näringsliv
d) representanter för centrala fackliga organisationer
e) rektor
f) representanter för utbildningsnämnden
g) representanter för högskolan
Elevrepresentanterna skall vara flera än övriga ledamöter.
Förteckning över den lokala styrelsens befogenheter skall upprättas i
samråd med utbildningsnämnden.
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Utbildningsnämnden beslutar
att fastställa arbetsgruppens förslag per 2001-01-01 till vuxenutbildningsorganisation i Karlskrona samt att uppdra åt utbildningsförvaltningen
att verkställa beslutad organisation.
att inrätta lokal styrelse för den kommunala vuxenutbildningen enligt
förordningen om försöksverksamhet. I den lokala styrelsen skall ingå:
a) företrädare för eleverna
b) personalrepresentanter
c) representanter för lokalt näringsliv
d) representanter för centrala fackliga organisationer
e) rektor
f) representanter för utbildningsnämnden
g) representanter för högskolan
Elevrepresentanterna skall vara flera än övriga ledamöter.
Förteckning över den lokala styrelsens befogenheter skall upprättas i
samråd med utbildningsnämnden.
________________
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Akten

§ 72
Delårsbokslut per den 2000-08-31
Utbildningsnämndens delårsbokslut per den 2000-08-31 utvisar ett resultat
på 10 092 tkr, vilket i stort sett överensstämmer med vad den periodiserade
budgeten utvisar. Det positiva resultatet beror främst på förvaltningens kostnadsstruktur. Förvaltningen erhåller kommunbidrag från kommunledningen
i en jämn ström över året samtidigt som kostnaderna för sommarlovsperioden
är förhållandevis små.
Prognosen för helåret 2000 visar ett överskott på 68 tkr.
Det kan konstateras att förvaltningens ekonomi är på gång att förbättras.
De flesta av de beslutade besparingsåtgärderna får sin effekt med början
under höstterminen.
Felaktigheter i lönesystemet avseende beräkningen av ferielöneskulden för
augusti månad har försenat arbetet med detta delårsbokslut.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-09-22, § 54, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet per 2000-08-31.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 73
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av utbildningschef, administrativ chef,
utvecklingschef, personalsekreterare, rektorerna vid utbildningsområde
I, II, III, IV, V, VI och komvux samt IT-samordnaren redovisas vid
sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________
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§ 74
Kurser och konferenser
Utbildningsnämnden beslutar
att Rune Lindberg deltar i konferensen ”Styrning, ledning, uppföljning
och utvärdering av den kommunala verksamheten” den 7/11 i
Emmaboda.
________________
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§ 75
______________________________________________________________________________________________________
Sign
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Sign

ÖVRIGA ÄRENDEN
Kopia till:
B Jacobsén
M Johansson
C Henriksson
K Åkesson

Fyllnadsval
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Daniel Cohen, v, som ordinarie ledamot i arbetsutskottet och
som ordinarie ledamot i programrådet för Handels- och administrationsprogrammet
________________
Information på nästa sammanträde
På nästa sammanträde ska informeras om:
- Droger
- Speciallärarresurser
- Uppföljning av IV-programmet
________________
Utbildning för ledamöter
Rune Lindberg, s, vill ha utbildning i ekonomi för ledamöterna.
Förslag på tider lämnas på utbildningsnämndens nästa sammanträde.
________________
Industriprogrammet
Christer Holmberg, s, frågar vad som händer med Industriprogrammet.
Industrigruppen m fl har haft träffar angående nytt Industriprogram.
Förslag lämnas i november.
_________________
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Rune Lindberg, s, framför ett tack till skolledning m fl för synpunkter
vid sammanträdet med skolplanegruppen.
_______________
______________________________________________________________________________________________________
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§ 76
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Presidieprotokoll 2000-09-07

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-08-23

Individuella programmet

Statistik läsåret 1999-2000

Kommunfullmäktige

§ 148
Den individuella delen i det nya pensionsavtalet
PFA 98

Kommunfullmäktige

§ 157
Svar på motion ”Förbättringar för att ge funktionshindrade ökad livskvalitet”

Kommunförbundet
Blekinge

Protokoll 2000-08-15

Kommunledningsförvaltningen

Kommunala uppdrag år 2000
En studie över könsfördelningen bland Karlskrona
kommuns förtroendevalda ledamöter

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ventilen; informationsblad

Lokal styrelse utbildnings-

Sammanträdesprotokoll 1999-10-28, 1999-12-08,
2000-01-25, 2000-02-28, 2000-04-27, 2000-05-29

Skolverket

Inbjudan att delta i försöksverksamheten med
distansundervisning i gymnasieskolan.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 12 och 13

Delegationen för IT
i skolan

Den statliga satsningen på IT i skolan - erfarenheter
efter ett år

Ingrid Christensson

Tack för uppvaktningen.

_______________

______________________________________________________________________________________________________
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Sign
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 – 11.30

Beslutande

Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Jesper Magnusson, s
Anders Andersson, m
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe fr o m kl 11.00
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Thomas Jeppsson, m
Hans-Göran Håkansson, fp
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Anders Svensson
Inger Sjöblom
Jan Svennergren
Agne Jepson
Lotta Roth
Tommy Forsberg
Anita Wranker
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
utbildningschef
utvecklingschef
administrativ chef
personalsekreterare
ekonom
kurator
socialförvaltningen
lärare
Ung företagsamhet
lärare
rektor
sekreterare

Utses att justera

Anders Andersson, m

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 77 - 84

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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§ 77
INFORMATION
Ung företagsamhet
Lotta Roth, från Ung Företagsamhet i Blekinge län informerar.
Ung Företagsamhet är en ideell förening som finns i hela landet och som ger
gymnasieelever möjlighet att driva eget företag under ett läsår. Trehundra
gymnasieskolor är engagerade i detta.
Under läsåret 2000/2001 finns sju företag på Chapmanskolan, samtliga drivs av
elever på Samhällsvetenskapsprogrammet.
Tommy Forsberg, lärare vid Chapmanskolan, informerar om tankar kring att
elever från samtliga program ska få möjlighet att vara med i Ung Företagsamhet.
_________________
Utvärdering av elevenkäten
Agne Jepson redovisar resultatet av utvärderingen. Det är femte året i rad som
den genomförs. Inga större förändring har skett sedan föregående år.
_________________
Stödinsatser
Rektor Anita Wranker informerar om det Individuella programmet samt om
speciallärarna.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
Sign

Sign

Sign
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Industriteknisk inriktning
En arbetsgrupp bestående av representanter från företagen, fackliga
organisationer, lärare och förvaltningsledning håller på att arbeta fram
förslag till inriktning industri inom Teknikprogrammet.
________________
Information om drogmissbruk
Inger Sjöblom, kurator på Chapmanskolan och Jan Svennergren från Socialförvaltninges fältgrupp informerar om situationen när det gäller drogmissbruk.
En grupp bestående av personal från Socialförvaltningen, Polisen och elevvårdsteamet på Chapmanskolan jobbar med detta.
Förslag till åtgärder innebär bl a:
- Tydlig rapportering av frånvaro
- Kunskaper till lärare om den aktuella situationen
- Föräldrainformation
- Regler
- Ökad vaksamhet
- Engagera eleverna
Elisabet Peijne, m, förslår att politikerna ska följa med fältgruppen på stan någon
kväll.
Konkreta förslag till åtgärder ska tas upp vid nästa sammanträde.
_________________

______________________________________________________________________________________________________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2000/46 042

§ 78
Budgetuppföljning per den 2000-09-30
Det fel som uppstod i lönesystemet i och med augusti månads lönekörning har inte rättats till. Detta gör att det för närvarande föreligger
fel i redovisningen. Med anledning av detta är det svårt att dra några
mer långtgående slutsatser.
Den prognos som lämnades i delårsbokslutet per den 2000-08-31 ligger
fast.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-10-11, § 56, föreslagit utbildningsnämnden att godkänna budgetuppföljningen per den 2000-09-30.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

______________________________________________________________________________________________________
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Sammanträdesprotokoll
2000/237 022

§ 79
Förslag till tillsättning av chef för vuxenutbildningen
Utbildningsnämnden beslutade i september 2000 att slå samman de olika
vuxenutbildningsverksamheterna till en enhet. I beslutet uppdrogs åt utbildningsförvaltningen att verkställa organisationen.
Väsentligt är att arbetet påbörjas omgående och processen drivs som sammanfogar de olika personalgrupperna. Arbetet med förändrad delegationsordning kommer omgående att påbörjas i syfte att föra ut personal- och
verksamhetsansvar.
Det första steget blir att tillsätta en ledningsorganisation som tillsammans
med befintlig personal genomför sammanslagningen och utför gällande
planer för att utforma lokala mål.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att enligt arbetsrättslagens principer förorda rektor Anita Hjelm som
rektor/chef för vuxenutbildningen i Karlskrona fr o m 2001-01-01
att tjänsten som utvecklingsledare, 1,0, utannonseras externt med tillträde 2001-01-01
Rektor Anita Hjelm, Kommunal vuxenutbildning, uppdras att i samråd med
utbildningsförvaltningen och personal genomföra beslutad sammanslagning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-10-11, § 57, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Elisabet Peijne, m, upplyser om att tjänsten som rektor/chef för vuxenutbildningen inte utannonserats externt eftersom nuvarande rektor bedöms
ha stor kunnighet inom området.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

______________________________________________________________________________________________________
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Rektor komvux
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Sammanträdesprotokoll
2000/234 615

§ 80
Förslag till lokal styrelse för Kommunala Vuxenutbildningen
Rektor för Kommunala vuxenutbildningen har inkommit med förslag
till lokal styrelse för läsåret 2000/2001 enligt följande:
Ledamöter
Berg, Karl-Erik
Hilldén, Magnus
Hjalmarsson, Ulla
Jingfors, Kim
Johansson, Björn
Johansson, Dale
Karlsson, Ingemar
Lindström, Olga
Månsson, Anna
Shivaee, Morvarid
Svensson, Jessica
Westerholm, Sylvia

Ersättare
SYV
Thorstensson, Jim
stud H33
Lindh, Carina
lär
Hertzberg, Britt
stud H42
Jakobsson, Tony
stud V32
Flyborg, Jennie
lär
Andersson, Johan
lär
Bäckbro, Rose-Marie
lär
Eliasson, Göran
stud H42
Nilsson, Kjell
stud KINVA Vergara, Patricia
stud H32
Brink, Claes
lär
Ryderfors, Anders

samordnare
stud H33
lär
stud oms 2
stud V32
lär
lär
lär
stud V31
stud V21
stud V31
lär

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-10-11, § 60, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
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Akten
§ 81

Sammanträdesprotokoll
2000/200 109

Förslag till yttrande över integrationsprogram för
Karlskrona kommun
Integrationsberedningen beslutade 2000-06-13 att ett handlingsprogram ska
arbetas fram som skall gälla under två år, därefter skall uppföljning och
utvärdering ske.
Karlskrona kommun är idag en kommun som består av många olika kulturer
språk och grupper. Det är viktigt att mångfalden ses som en tillgång, alla ska ha
lika möjligheter till att vara delaktiga i samhället. Karlskrona kommun ska aktivt
verka för social, ekonomisk och kulturell integration.
I förslag till yttrande framgår bl a att:
Integrationsprogrammet pekar på att det finns tendenser till en etisk och
socioekonomisk segregation mellan olika bostadsområden, vilket kan försvåra
många Karlskronabors integration i samhället. Segregation hotar att permanenta
arbetslöshet, social utslagning och ett utanförskap. Den undergräver människors
möjligheter till demokratiskt inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.
Programmet pekar på vikten att kommunen ska föregå med gott exempel. En
handlingsplan är därför viktig för att tydlig göra ansvaret och för att kommunens
visioner ska omfatta alla kommuninvånare.
Utbildningsnämndens ansvarsområden utgörs av gymnasieskola och
vuxenutbildning. Inom ramen för ansvarsområdet har det redan inom
verksamheten vunnits erfarenheter kring arbete med demokrati,
främlingsfientlighet, trakasserier och hot med rasistiska inslag.
Ett särskilt policydokument har antagits av utbildningsnämnden 2000-06-20.
I programmet föreslås att skolan aktivt skall arbeta för att utveckla kontakter
med vänskolor för att främja integration mellan barn och ungdomar från olika
miljöer.
I förslag till utbildningsnämndens nya skolplan pekas särskilt på undervisningens internationella profil och internationella kontakter.
I programmet betonas Karlskrona kommuns personalpolitik ska bidra till att
mångkulturell kompetens tas till vara. Lägst 5% av personalen bör ha
invandrarbakgrund.
I utbildningsförvaltningen finns i nuläget minst 5% med invandrarbakgrund.

______________________________________________________________________________________________________
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Sammanfattningsvis understryker utbildningsnämnden vikten av att fort
sätta arbeta långsiktigt och metodiskt med de olika fokuserade mål-områden som
anges i förslag till Integrationsprogram för Karlskrona kommun.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-10-11, § 59, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att yttra sig över Integrationsprogrammet enligt förslaget.
Den borgliga gruppen deltar inte i beslutet med hänvisning till det egna förslaget
till Integrationsprogram.
Utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________

______________________________________________________________________________________________________
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§ 82
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av utbildningschef, administrativ chef,
utvecklingschef, personalsekreterare, rektorerna vid utbildningsområde
I, II, III, IV, V, VI och komvux redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________

______________________________________________________________________________________________________
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§ 83
ÖVRIGA ÄRENDEN
Christer Holmberg, s, informerar om sammanträde med Handikapprådet.
Samtliga handikappföreningar är intresserade av att komma in i skolan för
att informera om sina handikapp.
_______________

Erik Lindborg, fp, tar upp diskussion angående information till eleverna om
behörighet till fortsatta studier.
________________

______________________________________________________________________________________________________
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Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 84
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-09-27 och 2000-10-12

Kommunfullmäktige

§ 168
Förslag om indragning av trygghetspaketet

Kommunfullmäktige

§ 167
Delegationsförteckning för personalfrågor.

Skolverket

Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän

Skolverket

Nyhetsblad nr 14 och 15

________________

______________________________________________________________________________________________________
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Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.00 – 09.15

Beslutande

Björn Fries, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Anders Andersson, m
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Torbjörn Åkesson, c
Hans-Göran Håkansson, fp

ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe

Övriga deltagare

Göran Palmér
Kerstin Åkesson

utbildningschef
sekreterare

Utses att justera

Åsa Gyberg-Karlsson, v

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 85

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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Sign
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Sammanträdesprotokoll
2000.245 610

§ 85
Skolplan
Förslag till ny skolplan har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående
av en representant från vardera parti i utbildningsnämnden.
Förslaget har legat ute på Chapmanskolans hemsida för att ge så många
som möjligt möjlighet att komma med synpunkter.
Synpunkter på förslaget har kommit från:
- Elevrådets Demokratigrupp, Chapmanskolan
- Ann-Christin Bohman och Katherine Fredriksson, lärare
Chapmanskolan
- Karin Nilsson, projektledare Rötter och Vingar/Blekinge museum
- Ivar Wenster, Världsarvsprojektet
Dessutom har Vänsterpartiet lämnat in ett eget förslag till skolplan.
Förslagen och synpunkterna diskuteras.
Ordföranden tackar arbetsgruppen som arbetat med förslaget till ny
skolplan.
Utbildningsnämnden beslutar
att ge utbildningschefen i uppdrag att göra ett slutligt förslag till
skolplan till arbetsutskottets novembersammanträde utifrån
diskussionerna vid dagens sammanträde.
_______________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 – 11.15

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Anders Andersson, m
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Erland Olsson, s
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Hans-Göran Håkansson, fp
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Anders Svensson
Kerstin Åkesson

i ledamots ställe
utbildningschef
utvecklingschef
administrativ chef
personalsekreterare
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Rune Lindberg, s

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 86 - 94

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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Sign

Sign
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§ 86
INFORMATION
Avrapportering om droger
Utbildningschefen informerar om att kuratorerna är ute på arbetsplatsträffarna
och informerar personalen om signaler på drogmissbruk.
Elevrådet arrangerar föreläsningar kring drogernas konsekvenser för samhället
med Ove Rosengren, Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle.
Elisabet Peijne, m, informerar om att föräldrar är mycket positiva till
informationen om drogmissbruk som skickats ut från Chapmanskolan.
________________
Gymnasiesamverkan i länet
Utbildningschefen informerar om att skolchefsgruppen i länet har lämnat
förslag vilket bl a innebär att kommunavtal tecknas och att inget hinder finns
att teckna avtal med flera kommuner om samma utbildning.
________________
Industriteknisk utbildning
Tommy Rönneholm informerar om arbetet med framtagande av förslag till ny
inriktning inom Teknikprogrammet. Förslaget innebär att åk 1 ska vara
gemensam och att man i åk 2 och 3 kan välja mellan en teoretisk och en
praktisk inriktning.
Företagen kommer att skicka information om utbildningen till alla årskurs
9-elever.
_______________
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Personaluppföljning
Eva Magnusson-Larsson redovisar personaluppföljning för mätperioden
00.01-00.08 jämfört med mätperioden 99.01-99.08.
Denna innehåller bl a:
- Antal månadsanställda
- Antal timanställda
- Antal årsarbetare
- Sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid
- Sjukfrånvaro
- Semesteruttag
Eva Magnusson-Larsson får i uppdrag att analysera förekommande långtidssjukvaro i förvaltningen med inriktning mot arbetsmiljön.
_______________
Gymnasieintagning
Berit Polskär informerar om intagningen till gymnasieskolan läsåret
2000/2001.
99,8% av behöriga sökande från grundskolan var intagna totalt, och av
dessa var 86,6% intagna på sitt förstahandsval.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/46 042

§ 87
Utbildningsnämndens budgetuppföljning per den 2000-10-31
Budgetuppföljningen per den 2000-10-31 utvisar ett beräknat utfall för
hela år 2000 på ca 0,2 mkr. Den tendens som redovisats i tidigare budgetuppföljningsrapporter håller i sig, d v s gymnasieskolan och finansiella
poster visar ett överskott gentemot budget medan övriga program visar
underskott. Under förutsättning att den tvist som föreligger med Ronneby
kommun angående interkommunala ersättningar löses samt att den befarade
återbetalningen av statsbidrag för kunskapslyftet uteblir så kan ett något
större positivt resultat bli möjligt för året.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-15, § 66, föreslagit
utbildningsnämnden besluta att godkänna budgetuppföljning per
den 2000-10-31.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/245 610

§ 88
Förslag till ny Skolplan för utbildningsnämnden att gälla fr o m 2001
Under år 2000 har en särskild politisk arbetsgrupp tagit fram ett grundmaterial till ny skolplan. Utkast till planen har diskuterats med företrädare för näringsliv och fackliga organisationer. Likaså har grundförslaget varit utsänt på remiss till elevråd, personal, högskola m fl.
De synpunkter som kommit in har legat till grund för ändringar i planen.
Det nu liggande förslaget har slutredigerats av förvaltningen och språkligt
bearbetats av intern expert på läs-/skrivsvårigheter. Detta för att planen
skall vara så lättförstålig som möjligt.
Ambitionen har varit att skapa stor politisk enighet för förslaget.
Förslaget till skolplan innehåller följande rubriker:
- Vision
- Skolans åtagande gentemot eleven
- Skolans åtagande gentemot personalen
- Skolans åtagande avseende demokrati
- Skolans åtagande gentemot omvärlden
- Skolans åtagande med avseende på utveckling
- Skolans kvalitetsåtagande
Rune Lindberg, s, tackar Skolplanegruppen, utbildningschefen och andra
som har bidragit med idéer och synpunkter vid framtagandet av förslag
till skolplan.
Elisabet Peijne, m, riktar ett varmt tack till Skolplanegruppen och
utbildningschefen för gott samarbete.
Utbildningschefen tackar Skolplanegruppen.
Utbildningsnämnden beslutar i politisk enighet
att

anta föreslagen skolplan och överlämna förslaget till
Kommunfullmäktige för beslut.

________________

Sign

Sign

Sign
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Samtliga rektorer
Akten
§ 89

Sammanträdesprotokoll
2000/279 612

Förslag till preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan
läsåret 2001/2002
I förslaget ingår följande förändringar jämfört med innevarande läsår:
- Byggprogrammet åk 2: utökning med fyra platser, vilka behövs för
effektiv delning mellan inriktningar
- Elprogrammet: utökning med 16 platser (= 1 klass) från åk 1. Denna
utökning föreslås med tanke på senaste sökandebilden (42 behöriga) samtidigt
som våra lokaler är dimensionerade för 48 elever och detta elevantal
underlättar en effektiv delning mellan våra tre inriktningar.
- Fordonsprogrammet: utökning med åtta platser från åk 1. Vid senaste
Intagningen var organisationen 24 ordinarie platser samt åtta platser för elever
från Individuella programmet. Dessa åtta platser nyttjades i stället till behöriga
elever, och samtliga elever i åk 1 på Fordonsprogrammet är således behöriga
idag. Att ha 32 intagningsplatser i stället för 24 är således vad lokaler,
utrustning och lärarpersonal f n är dimensionerade för samtidigt som 24
platser innebär en effektivare delning mellan inriktningarna i åk 2-3.
-

Teknikprogrammet: utökning med 16 platser från åk 1 avseende ny
studieväg med inriktning mot industri. Arbetet med ny studieväg är ett
uppdrag från utbildningsnämnden och är tänkt ersätta det nedlagda
Industriprogrammet.

-

Omvårdnadsprogrammet: antalet platser bör ses över med tanke på
sökande- bilden, vilken under en lång följd av är varit vikande. I år togs 40
elever in till de i organisationen 60 platserna.

Korrigeringar av föreslagen preliminär organisation kan bli aktuell efter såväl
1 februari som 2 maj, då eleverna gjort sina val respektive omval.
Förändringarna bedöms rymmas inom de tilldelade ramar utbildningsnämnden
erhåller till följd av stigande antal 16-åringar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-15, § 64, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan
enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Samverkansgruppen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/280 006

§ 90
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2001
Förslag till sammanträdesplan för 2001 föreligger.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-11-15, § 65, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 91
Delegationsärenden
Ärenden som fattats på delegation av ordförande, utbildningschef,
administrativ chef, personalsekreterare, rektorerna för utbildningsområde 1, 2, 3, 4, 5, 6 och kommunal vuxenutbildning redovisas vid
sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 92
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Växjö kommun, Växjö universitet och
kommunförbundet Kronoberg angående Växjökonferensen 2001
den 24-26/1 2001.
Utbildningsnämnden beslutar att Ingegerd Holm får deltaga
i konferensen.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 93
Övriga ärenden
Christer Holmberg, s, föreslår att utbildningsnämnden ska få tillfälle att
göra studiebesök ute i verksamheten.
Utbildningschefen får i uppdrag att göra en tidplan till marssammanträdet.
________________
Ingegerd Holm, s, och Jörgen Andersson, c, informerar om en konferens
Angående intagning till gymnasieskolan som de deltagit i.
________________
Rune Lindberg, s, informerar om en konferens i Växjö angående kvalitetsstyrning och utvärdering.
________________
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§ 94
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-10-25

Kreativt&Tekniskt forum

Beträffande utställning av specialarbeten i
gymnasieskolan för Blekinges regionala Unga
Forskare

Lokal styrelse uo II

Sammanträdesprotokoll 2000-10-05

Lokal styrelse uo III

Sammanträdesprotokoll 2000-10-10

Skolverket

Preliminärt besked om statsbidrag för
Kunskapslyftet för år 2001

Skolverket

Nyhetsbrev nr 15, 16 och 17

Skolverket

Broschyr som presenterar den temabild om
värdegrunden som Skolverket tagit fram
”Med demokrati som uppdrag”.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
1
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 13.00 – 15.15

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Anders Andersson, m
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Hans-Göran Håkansson, fp
Eva-Lena Olsson
Lena Netterstedt
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Anders Svensson
Kerstin Åkesson

i ledamots ställe
lärare
rektor
utbildningschef
utvecklingschef
administrativ chef
personalsekreterare
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Elisabet Peijne, m

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 95 - 106

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

Sign

Sign

Sign
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§ 95
INFORMATION
Luciafirande
Eva-Lena Olsson, lärare på Barn- och fritidsprogrammet, informerar om
arrangemangen runt luciafirandet med anledning av artiklar i tidningarna.
Organisationsarbetet
Lena Netterstedt redovisar förslag till en tredelning av Chapmanskolan.
Individuella programmet och specialundervisningen ligger utanför förslaget.
Lärarna har lämnat synpunkter på förslaget. Kostnadsberäkning är ej gjord
ännu.
Ordförande i utbildningsnämnden och utbildningschefen har informerat
eleverna om förslaget.
Principbeslut kommer att tas i januari.
_______________
Avrapportering om droger
Elevvårdsgruppen har träffats angående ett projekt mot droger. Projektplan
ska vara den 15/1 2001.
________________
IT-projekt
Utbildningschefen informerar om ett utvecklingsprojekt med IT-baserad
distansutbildning tillsammans med Liber Hermods, Ericsson och Telecom
city.
________________

Sign

Sign

Sign
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Ny inriktning på Teknikprogrammet
Tommy Rönneholm presenterar förslag till ny inriktning inom Teknikprogrammet. Förslaget innebär en gemensam åk 1 och därefter en teoretisk
och en praktisk inriktning.
Elisabet Peijne vill till nästa sammanträde ha en jämförelse mellan den nya
inriktningen och Industriprogrammet i Emmaboda.
_______________
Samarbete med grundskolan
Tommy Rönneholm informerar om samarbete med grundskolan när det
gäller elever som ej är behöriga till gymnasieskolan.
Förslag till beslut tas upp i januari.
________________
Budgetuppföljning
Anders Svensson redovisar underlag för budgetuppföljningsrapport
för november 2000. Beräknat utfall är 0,7 mkr.
________________

Sign

Sign

Sign
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Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/144 042

§ 96
Förslag till internbudget
Ram för internbudgeten
Den preliminära nettoramen efter kända ramjusteringar är 159,9 mkr.
Förutom kända ramjusteringar kommer förvaltningen att få kompensation
för prisstegringar och för ökade PO-pålägg.
Intäkter
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 68% av kommunBidrag. I övrigt är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar
från andra kommuner, statsbidrag till kunskapslyftet och försäljning av
tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen m m.
Kostnader
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämt mellan personalkostnader och övriga
omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat
på relativt höga hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra
kommuner och kostnader för läromedel/materiel.
Läromedelsanslaget, som reducerades i 2000 års internbudget med 1 mkr
som ett led i förvaltningens rekonstruktionsarbete, har i förslaget återställts.
Pågående omorganisationsarbete
För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny organisation för
gymnasieskolan som beräknas träda i kraft till läsåret 2001/2002.
De merkostnader som kan uppkomma på grund av organisationsförändringen
ingår inte i förslaget. Utredningsarbete pågår för att kartlägga hur stora dessa
kostnader är.
Personalbudget
Personalkostnaderna i budgetförslaget anges i 2000 års lönenivå. Löneökningarna år 2001 kommer att kompenseras i form av ett ökat kommunbidrag.
I föreliggande förslag har 1,5% av personalkostnaden inkl PO-pålägg eller
ca 1,7 mkr avsatts för kompetensutveckling för samtlig personal inom förvaltningen.

Sign

Sign

Sign
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Reserv
I kommunfullmäktiges beslut om budgetdirektiv för år 2001 anmodades
nämnderna dels att avsätta minst 1 % av nettokostnaden som reserv till
nämndens förfogande och dels minst 1% av nettokostnaden som en reserv
för förnyelse och utvecklingsåtgärder.
En reserv på 1 mkr till nämndens förfogande för oförutsedda behov har
avsatts i förslaget. Däremot har något utrymme att avsätta en reserv för
förnyelse och utvecklingsåtgärder inte varit möjlig inom de fastställda
budgetramarna.
Nytt resursfördelningssystem
Nuvarande system är mycket tungarbetat. Det vore därför lämpligt att utForma ett nytt resursfördelningssystem för den kommande nya organisationen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-12-06, § 68, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till internbudget för år 2001

att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa fördelningen
av läromedels-, fortbildnings- och investeringsanslag

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i
internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att återkomma med ett förslag till
nytt resursfördelningssystem för den nya organisationen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Sign
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Samtliga expeditioner
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/297 608

§ 97
Förslag till läsårstider för elever 2001/2002
Hösttermin måndag 20 augusti – söndag 23 december 2001
Vårtermin måndag 7 januari – söndag 9 juni 2002
Antal dagar läsåret 2001/2002

126 dagar
154 dagar
280 dagar

Planerings- och kompetensutvecklingsdagar för personalen:
20-21/8 och 29-31/10
Helgdagar: 29 mars, 1 april, 1 maj, 9 maj, 20 maj
Lovdagar och klämdagar
Lördagar och söndagar
Antal skoldagar

- 5 dagar
- 5 dagar
-12 dagar
-80 dagar
178 dagar

Lovdagar:
Höstlov torsdag 1 november – fredag 2 november (v 44)
Sportlov måndag 18 februari – fredag 22 februari (v 8)
Påsklov tisdag 2 april – fredag 5 april (v 14) efter påsk
Klämdag fredag 10 maj

2 dagar
5 dagar
4 dagar
1 dag
12 dagar

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-12-06, § 70, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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Samtliga rektorer
SYV
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/27 610

§ 98
Angående organisation vuxenutbildningen
Vi genomförandet av den nya organisationen för vuxenutbildningen har vissa
diskussioner uppkommit. Det gäller oklarheter kring vägledarfunktionen.
I organisationsförslaget talas om både vägledare och studie- och yrkesvägledare. I diskussioner i arbetsgruppen pekades på vikten av kompetenta
vägledare som med både erfarenhet och kunskaper kan råda och stödja vuxenstuderande i yrkes- och studieval.
Härmed förtydliga att de tre tjänsterna som beskrivs i vägledarfunktionen skall
vara vägledartjänster.
Samtidigt pekas på behovet av att förstärka studie- och yrkesvägledarfunktionen på gymnasieskolan. Det finns idag 3,5 tjänst inom vuxensektorn. I
tidigare beslutad organisation beräknas ett behov av 3,0 tjänst. Den 0,5 tjänst
som ”blir över” föreslås därför att överföras till gymnasieskolan. En av
orsakerna är idag bland annat det ökade tryck som finns på det Individuella
programmet.
Förhandling har genomförts med de fackliga organisationerna.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-12-06, § 71, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att det inom vuxenutbildningen skall finnas 3,0 tjänst som vägledare
att 0,5 tjänst studie- och yrkesvägledare överförs från vuxenutbildning
till gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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T Forsberg
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B Pettersson
Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/298 612

§ 99
Entreprenörskunskap och internationell inriktning för ämnet
företagsekonomi
Lärarna Tommy Forsberg, Lennart Lilja och Boddy Pettersson har väckt
förslag om att i projektform skapa en utbildning inriktad mot internationellt
småföretagande och entreprenörskunskap.
Kurserna Projekt och företagande, Småföretagande A och Småföretagande B
Bedrivs i samarbete mellan yrkeslärare och ekonomilärare.
Ekonomiundervisningen inom Samhällsvetenskapsprogrammet utvecklas
successivt mot ett internationellt perspektiv.
Då projektet riktas till samtliga elever på hela Chapmanskolan finns anledning
Att det får en självständig ställning med egen budget. Nära samverkan med
rektorsområdena krävs. Projektet påverkas inte av planerad omorganisation.
Projektet marknadsförs utåt mot näringsliv och kommunen i stort och inåt så
att alla elever på skolan informeras om valmöjligheten av ovan nämnda
kurser.
Eu-medel kommer att sökas. En förutsättning för detta är att projektverksamheten bedrivs inom en enhet med eget budgetansvar.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

rekommendera samtliga utbildningsområden att deltaga i projektet
avseende kurser i småföretagande/projekt och företagande inom
ramen för programmens valbara kurser

att

undervisningen i ekonomi inom Samhällsvetenskapsprogrammet inriktas mot internationell ekonomi

att

plan för hela projektet, vilket stämmer väl med den kommande
skolplanens intentioner, skall presenteras under vårterminen 2001.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
9
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunarkivet
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/153 004

§ 100
Gallrings- och bevarandeplan för utbildningsförvaltningens handlingar
Kommunarkivet har i samarbete med utbildningsförvaltningen upprättat
förslag till gallrings- och bevarandeplaner för utbildningsförvaltningens
handlingar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-12-06, § 72, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
10
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/210 141

§ 101
Förslag till yttrande angående ”Åsikter och tankar om framtiden”
Lokalt resurscentrum för kvinnor i Karlskrona gjorde under våren 2000
en enkätundersökning riktad till 800 kvinnor och 100 män i åldersgruppen
19-25 år. Synpunkterna är sammanställda i rapporten ”Åsikter och tankar
om framtiden”.
Jämställdhetskommittén har genom kommunledningsförvaltningen skickat
rapporten till nämnder och styrelser för yttrande.
Rapporten har följande avsnitt:
- arbete
- barn och ungdom
- beslutsfattare
- boende
- framtid
- integration
- kollektivtrafik
- kultur och fritid
- miljö
- näringsliv-turism-samhällsplanering
- restaurang och affärsutbud
- säkerhet
- utbildning och studentliv
Beträffande utbildning framträder följande synpunkter:
- Satsa mera på lärlingsutbildning
- Satsa mera på hantverksutbildning
- Bättre information om utbildning, framför allt kommunal vuxenutbildning
och högskoleutbildning
- Ett mera varierat utbud på den lokala högskolan såsom pedagogisk,
humanistisk och social utbildning
- Mera yrkesutbildning på komvux och högskolenivå, ex vård, turism,
hotell-restaurang, estetisk
- Nuvarande satsning på IT ses som ensidig och sårbar både ur individ- och
kommunsynpunkt
- Bättre uppföljning av och stöd till gymnasieelever som tar examen
- Gör Chapmanskolan bättre, exempelvis bättre lärare, utbildningar m m
(endast en enda synpunkt om sistnämnda)

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
11
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Förslag till eventuella åtgärder avseende synpunkter på gymnasieskolan och komvux
- Information och vägledning: Arbete pågår för att förändra och utveckla
detta bl a i samverkan med grundskolan men också i samband med
planering inför ny organisation
- Uppföljning: Det hade varit värdefullt både för skolan och individerna
med en konsekvent uppföljning av våra elever, vart de går efter avslutad
gymnasieskola/komvux-utbildning och hur det går för dem. Problemet
idag är att några sådana resurser inte finns. Det finns eventuellt en
möjlighet att detta kan utvecklas i en framtida organisation.
- Kursutbud: Ett närmare samarbete med utomstående aktörer måste till för
att forma rätt utbud av program och kurser vid såväl gymnasieskolan som
komvux. Under senare tid har samarbetet ökat väsentligt med grundskolan
högskolan, näringslivet och andra utbildningssamordnare.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2000-12-06, § 73, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
12
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/258 440

§ 102
Beträffande förslaget ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun”
Utbildningsnämnden har erhållit rubricerat förslag för yttrande.
Förslaget har utarbetats som ett första steg för att vidareutveckla folkhälsoarbetet inom kommunen i samarbete med övriga intressenter. Uppdraget som gavs av lokala LAKO var att utforma ett förslag till hur organisationen kan övergå till att bli ett folkhälsoråd med klart definierat uppdrag och uppgifter och med klara avgränsningar gentemot andra samverkansorgan.
Utbildningsförvaltningen delar uppfattningen att en samordning av folkhälsoarbetet bör organiseras enligt förslaget. Folkhälsofrågorna är av stor betydelse för befolkningen och för utbildningsförvaltningens kärnverksamhet
där ungdomars utbildning och livsvillkor utgör en betydande del.
Utbildningsförvaltningen vill härmed påpeka den centrala roll som förvaltningen har när det gäller att fokusera folkhälsoarbetet kring ungdomars
Villkor. Detta bör också vägas in när det gäller representation från kommunens förvaltningar i Folkhälsorådet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

lämna yttrande över förslaget ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona
kommun” enligt förslaget.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
13
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 103
Delegationsärenden
Ärenden som fattats på delegation av utbildningschef, administrativ chef,
utvecklingschef, personalsekreterare, rektorerna för utbildningsområde 1, 2, 3, 5, 6 och kommunal vuxenutbildning redovisas vid
sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
14
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 104
Kurser och konferenser
Inbjudan till Kommunal Skolriksdag den 29-30 mars 2001 har kommit
från Svenska Kommunförbundet.
Förslag till deltagande tas upp vid januarisammanträdet.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
15
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 105
ÖVRIGA ÄRENDEN
Angående intagning Teknikprogrammet
Un2000/161 612
I och med inrättande av ytterligare en inriktning, Teknisk produktion,
inom Teknikprogrammet föreslås utbildningsnämnden besluta
att

intagning till årskurs ett på Teknikprogrammet skall ske
separat till respektive inriktning, Teknik respektive Teknisk
produktion.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
Erik Lindborg, fp, överlämnar förslag till ”högskoleblock” för behörighet till högskolan, för vidare bearbetning till utbildningschefen.
_______________
Rune Lindberg, ordförande i programrådet för Fordonsprogrammet,
informerar om den positiva trend och arbetsglädje som finns på Fordonsprogrammet.
Marknadsföring av programmet har bl a skett via tidningen Trailer,
dessutom skall elever och lärare köra runt till grundskolorna och
informera om utbildningen.
Rune Lindberg tackar personalen på Fordonsprogrammet för gott
samarbete.
________________
Ordföranden tackar utbildningsnämnden för gott samarbete under
det gångna året och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.
Ingegerd Holm önskar ordföranden en God Jul och Gott Nytt År.
________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2000-12-20
16
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 106
MEDDELANDEN
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2000-11-09 och
2000-11-22

Beredningen för barnomsorg och utbildning

Sammanträdesprotokoll 2000-11-16

Kommunfullmäktige

§ 192
Budget 2001, plan 2002 och 2003

Kommunstyrelsen

§ 203
Ekonomisk rapportering 2001 Karlskrona
kommun

Kommunstyrelsen

§ 208
Ramjusteringar för budget 2001

Lokal styrelse komvux

Sammanträdesprotokoll 2000-10-25 och
2000-11-22

Skolverket

Nyhetsbrev nr 18 och 19

Skolverket

NOT-bladet

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 3
Tackbrev från The Administration of Baltijsk
Municipal District

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
1
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 – 11.30

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Anders Andersson, m
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Torbjörn Åkesson, c
Hans-Göran Håkansson, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe

Övriga deltagare

Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Anders Svensson
Bengt Jacobsen
Kerstin Åkesson

utbildningschef
utvecklingschef
administrativ chef
personalsekreterare
ekonom
rektor
sekreterare

Utses att justera

Jörgen Andersson, c

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 1 - 9

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
2
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§1
INFORMATION
Information om utbildningsområde 3
Bengt Jacobsen informerar om pågående arbete med projekt, internationella
kontakter m m inom utbildningsområde 3.
Läraravtalet
Utbildningschefen informerar om det nya läraravtalet.
________________
Budgetuppföljning
Den preliminära bokslutsprognosen visar ett överskott på ca 4,5 mkr.
________________
Ekonomiutbildning för ledamöter
Förslag på tider och innehåll tas fram till arbetsutskottets nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
3
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/27 610

§2
Förslag till ny gymnasieorganisation
Under år 2000 har ett intensivt arbete pågått för att hitta modeller till en
delning av Chapmanskolan i syfte att skapa större delaktighet och inflytande för personal och elever. Det är också väsentligt att åstadkomma
en tydligare lednings-/ansvarsfördelning.
Förslaget till ny gymnasieorganisation innebär en delning av skolan i tre
fristående enheter enligt följande:
Gymnasieskola nr 1: Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordonsprogrammet
Mediaprogrammet
Omvårdnadsprogrammet
Verksamheten kommer att förläggas till kv Psilander och Vedeby. Skolan
kommer att omfatta ca 1 080 elever.
Gymnasieskola nr 2: Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Verksamheten kommer att förläggas till kv Läroverket hus A och B samt till
Östersjöskolan och omfatta ca 820 elever.
Gymnasieskola nr 3: International Baccalaureate
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Skolan omfattar ca 525 elever och förläggs till kv Läroverket hus D.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
4
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

utbildningsförvaltningens gymnasiedel delas upp i tre nya
gymnasieskolor i princip enligt förslagen modell

att

förslag till organisation för respektive ny skolenhet avseende
lärarpersonal och skolledning redovisas i februari/mars 2001

att

utbildningsförvaltningen påbörjar rekrytering av 3,0 tjänster som
rektor/chef för skolan

att

utbildningsförvaltningen uppdras återkomma med förslag till hur
övriga verksamheter organiseras, ex Individuella programmet, stödfunktioner m fl, under mars 2001

att

för kommunstyrelsen redovisa ett samlat investeringsbehov åren
2001 – 2002 för om- och nybyggnad av lokaler med 13 mkr (inkl
0,7 mkr förprojektering)

att

hos kommunstyrelsen begära investeringsmedgivande (ökad investeringsram) med 1 000 tkr för 2001 och 6 300 tkr för 2002 för utrustning/
inventarier/läromedel

att

hos kommunstyrelsen begära 700 tkr för förprojektering av om- och
nybyggnad av lokaler

att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftbudgetram för 2001 med
1 300 tkr, för 2002 med 4 815 tkr och för 2003 med 4 390 tkr

att

hos tekniska nämnden begära om förprojektering av om- och nybyggnad av lokaler med anledning av ny organisation

Förhandling har genomförts med de fackliga organisationerna, och parterna
är eniga om förslaget.
Ordföranden föreslår
att 4:e att-satsen kompletteras med ….lokala styrelser för respektive skola ….
samt tillägg enligt följande
att

Sign

Sign

genomförandet av ovan beskrivna organisationsförändringar och
verkställandet av planerade nyanställningar förutsätter att utbildningsnämnden kompenseras för de merkostnader som uppstår.
Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
5
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Erik Lindborg yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

utbildningsförvaltningens gymnasiedel delas upp i tre nya
gymnasieskolor i princip enligt förslagen modell

att

förslag till organisation för respektive ny skolenhet avseende
lärarpersonal och skolledning redovisas i februari/mars 2001

att

utbildningsförvaltningen påbörjar rekrytering av 3,0 tjänster som
rektor/chef för skolan

att

utbildningsförvaltningen uppdras återkomma med förslag till hur
övriga verksamheter organiseras, ex Individuella programmet, stödfunktioner, lokala styrelser för respektive skola m m, under mars 2001

att

för kommunstyrelsen redovisa ett samlat investeringsbehov åren
2001 – 2002 för om- och nybyggnad av lokaler med 13 mkr (inkl
0,7 mkr förprojektering)

att

hos kommunstyrelsen begära investeringsmedgivande (ökad investeringsram) med 1 000 tkr för 2001 och 6 300 tkr för 2002 för utrustning/
inventarier/läromedel

att

hos kommunstyrelsen begära 700 tkr för förprojektering av om- och
nybyggnad av lokaler

att

hos kommunstyrelsen begära utökad driftbudgetram för 2001 med
1 300 tkr, för 2002 med 4 815 tkr och för 2003 med 4 390 tkr

att

hos tekniska nämnden begära om förprojektering av om- och nybyggnad av lokaler med anledning av ny organisation

att

genomförandet av ovan beskrivna organisationsförändringar och
verkställandet av planerade nyanställningar förutsätter att utbildningsnämnden kompenseras för de merkostnader som uppstår.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
6
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Chef Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2001/20 002

§3
Reviderad delegationsplan
Förslag till reviderad delegationsplan presenteras. De föreslagna ändringarna
är gjorda för att delegationsplanen ska stämma överens med den nya organisationen inom Vuxenutbildningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-01-10, § 3, föreslagit utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
7
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/22 619

§4
Förslag till prioriterade områden för kvalitetsredovisning
Den årliga kvalitetsredovisningen som skall lämnas till Skolverket kan
lämpligen integreras i förvaltningens verksamhetsberättelse, vilken sammanställs i samband med årsbokslut.
De områden som nämnden särskilt vill belysa i kvalitetsredovisning för
kommande år bör fastställas i januari det år redovisningen avser, för att så
många som möjligt av personalen fortlöpande ska kunna arbeta med dessa
frågor på ett seriöst sätt.
För kvalitetsredovisning för år 2001 bör dessa prioriterade områden fastställas så snart den nya skolplanen har börjat gälla.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

två av följande områden väljs för kvalitetsredovisning av
kalenderåret 2000
1.
2.
3.
4.

Elevinflytande
Elever med behov av särskilt stöd
Arbetslag
Utveckling av programutbud, program, inriktningar, ämnen/kurser
inklusive samverkan med näringsliv och andra gymnasieskolor.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-01-10, § 4, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

områdena elever med behov av särskilt stöd och arbetslag skall
kvalitetsredovisas kalenderåret 2000.

Åsa Gyberg-Karlsson påpekar att det under punkt 4 bör stå ….näringsliv/
bransch…. för att det ska stämma överens med Skolplanen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
8
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Åsa Gyberg-Karlsson, v, yrkar att punkterna elevinflytande och elever
med behov av särskilt stöd ska kvalitetsredovisas under kalenderåret 2000
samt övriga punkter under kalenderåret 2001.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Åsa Gyberg-Karlssons
förslag och finner att arbetsutskottets förslag har vunnit.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
De som röstar på arbetsutskottets förslag röstar ja och de som röstar på
Åsa Gyberg-Karlssons förslag röstar nej.
Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Anders Andersson, m
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp
Åsa Gyberg-Karlsson
Torbjörn Åkesson, c
Hans-Göran Håkansson, fp

Ja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nej

1
1
1

Med 12 ja-röster och 1 nej-röst beslutar utbildningsnämnden enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

områdena elever med behov av särskilt stöd och arbetslag skall
kvalitetsredovisas kalenderåret 2000.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
9
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till :
Samtliga rektorer
Studie- och yrkesvägledare
Intagningsenheten
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/161 612

§5
Förslag till programinnehåll för Teknikprogrammet
I nära samverkan med företrädare för lokala industriföretag och fackliga
organisationer har ett lokalt programinnehåll arbetats fram avseende
inriktningen Teknisk Produktion inom Teknikprogrammet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna föreslaget programinnehåll för inriktningen Teknisk
Produktion inom Teknikprogrammet.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§6
Delegationsbeslut
Beslut som fattats på delegation av ordförande, utbildningschef,
administrativ chef, utvecklingschef, personalsekreterare, rektor
för utbildningsområde I, II, III, V, VI samt rektor för kommunal
vuxenutbildning redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
11
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§7
Kurser och konferenser
Inbjudan har inkommit från Svenska Kommunförbundet angående
Kommunal Skolriksdag 2001.
Ordföranden föreslår att 13 personer fördelade mellan partierna
ska få delta.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-01-10, § 9, föreslagit
utbildningsnämnden besluta att 13 personer fördelade mellan
partierna ska få delta.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§8
ÖVRIGT
Christer Holmberg påpekar att Handikapprådet bör vara med när det
gäller den fysiska planeringen av skolan i samband med omorganisationen.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-01-24
13
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§9
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2000-12-19

Kommunfullmäktige

§ 213
Reviderad företagspolicy för
Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 221
Elektronisk handel för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

§ 223
Ändring i arkivreglemente för
Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 225
Budgetuppföljning den 31 oktober
2000

Kommunfullmäktige

§ 231
Svar på motion om ”Bostadsområdet
Kungsmarken – en resurs för framtiden”

Kommunförbundet Blekinge

Beslut om avveckling av verksamheten
Vid Kommunförbundet Blekinge och
Förslag till genomförandeavtal mellan
Kommunförbundet Blekinge, LandsTinget Blekinge och Blekingeförbundets
Interimsstyrelse

Lokal styrelse utbildningsområde II

Sammanträdesprotokoll
2000-12-21

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
1
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 – 10.30

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Hans-Göran Håkansson, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe

Övriga deltagare

Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Kerstin Åkesson

utbildningschef
utvecklingschef
administrativ chef
personalsekreterare
sekreterare

Utses att justera

Christer Holmberg, s

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 10 - 17

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
2
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 10
INFORMATION
Idrottslokaler på Trossö
Tommy Rönneholm informerar om problematiken med för lite idrottslokaler på Trossö.
Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att skriva ett underlag i ärendet
till nästa sammanträde.
________________
Ekonomiutbildning för ledamöter
Förslag till tider har varit utsända. Utbildningsnämnden fastställer tiderna.
Särskild kallelse kommer att skickas ut.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
3
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/46 042

§ 11
Bokslut och Verksamhetsberättelse 2000
Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse redovisas. Årets bokslut utvisar ett överskott på 5,0 mkr i förhållande till budget. Motsvarande siffra i
bokslutet 1999 var ett underskott på 8,3 mkr. Detta innebär en resultatförbättring på 13,3 mkr på ett år. Man bör dock ha i minnet att i underskottet för
år 1999 ingår ett avkastningskrav på 4,5 mkr, vilket slopats för år 2000. Dessutom har förvaltningen erhållit ett tillskott av kommunbidrag med 5,4 mkr
under år 2000. Dessa två faktorer tillsammans gör alltså 9,9 mkr. Återstår
gör alltså 3,4 mkr. Denna besparing har uppnåtts genom att alla goda krafter
samverkat.
Miljöbokslut och personaluppföljning redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-02-07, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden att godkänna bokslut för år 2000.
Nämnden framför ett varmt tack till all personal för ett bra jobb.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna årsbokslut för 2000

att

årets överskott skall balanseras i ny räkning.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
4
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/40 619

§ 12
Kvalitetsredovisning 2001
Den nya skolplanen har börjat gälla, varför följande områden föreslås som
prioriterade avseende kvalitetsredovisning för år 2001, vilken skall lämnas
till Skolverket våren 2002.
1. Elevinflytande
2. Utveckling av programutbud, program, inriktningar, ämnen/kurser inkl
samverkan med näringsliv/branscher och andra gymnasieskolor.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-02-07, § 13, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ovan föreslagna områden väljs för kvalitetsredovisning avseende
kalenderåret 2001.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
5
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R uo 5
L Eliasson
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/41 612

§ 13
Samverkansavtal med Baltijsk stad Kaliningrad Baltic Fishing
Fleet State Academy och Utbildningsförvaltningen, Chapmanskolan
Förslag till samverkansavtal har upprättats mellan ovanstående parter.
Förslaget syftar till samarbete inom det marina fältet, naturvetenskap och
ekonomi. Verksamheten verkar inom de ramar som respektive part fastställer.
Målet är att skapa förutsättningar för:
- elev- och lärarutbyte
- gemensamma seminarier, forskning m m
- genomförande av kurser i respektive lands språk
- samarbete mellan utbildningsfartygen Wartena och Kruzenshtern
För varje utvecklingsområde skall särskilt kontrakt upprättas som reglerar
åtagande och ekonomiska förhållanden. Avtalet är ettårigt.
Samverkansavtalet har idag karaktären av inriktningsbeslut och kräver idag
inga särskilda resurser. Då exempelvis verksamhet med elev- och
personalutbyte startar måste ekonomiska medel avsättas.
Samverkansavtalet ligger i linje med den skolplan som gäller för nämnden.
Åsa Gyberg-Karlsson, v, föreslår språkliga förändringar i avtalet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-02-07, § 14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslaget samverkansavtal.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
6
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Lärarna på Vuxenutbildningen
Chef Vuxenutbildningen
Akten

Sammanträdesprotokoll
UN2000/27 610

§ 14
Skrivelse från lärarna på Vuxenutbildningen
Lärarna på Vuxenutbildningen har lämnat in en skrivelse angående
beslutet i utbildningsnämnden, § 71, om en reorganiserad vuxenutbildning.
Utbildningschefen redovisar förslag till svar på skrivelsen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-02-07, § 15, föreslagit
utbildningsnämnden besluta att besvara skrivelsen enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
7
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av utbildningschef samt rektor för
kommunal vuxenutbildning redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
8
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 16
ÖVRIGA ÄRENDEN
Fordonsprogrammet
Rune Lindberg, s, informerar om den positiva utvecklingen på Fordonsprogrammet och tackar personalen för gott arbete.
_________________
Ingegerd Holm informerar om studiebesök på Naturbruksprogrammet i
Bräkne-Hoby.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-02-21
9
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 16
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-01-11

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-01-24

Kommunfullmäktige

§9
Förslag till program för etnisk mångfald i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§8
Skolplan för utbildningsnämnden
från och med 2001

Lokal styrelse utbildningsområde II

Sammanträdesprotokoll
2001-01-29

Lokal styrelse Kommunala
Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2000-12-20

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1 och 2

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
1
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Fordonsprogrammets lokaler
Vedeby

kl 08.30 – 11.30

Beslutande

Björn Fries, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Anders Andersson, m
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Hans-Göran Håkansson, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe

Övriga deltagare

Torbjörn Åkesson, c
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Anders Svensson
Elon Ljunggren
Kerstin Åkesson

ersättare
utbildningschef
utvecklingschef
administrativ chef
personalsekreterare
ekonom
rektor
sekreterare

Utses att justera

May Sjöbäck ,s

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter
Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Paragrafer: 18 - 26

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
2
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 18
INFORMATION
Information om Fordonsprogrammet
Rektorn och lärarna på Fordonsprogrammet informerar och visar runt
i lokalerna.
Utbildningsnämnden tackar för informationen.
_______________
Angåenden förslag – arbetsmaterial i samband med organisationsförändring
Ärendet är utsänt som information och tas upp vid senare tillfälle.
_______________
Förslag till åtgärdsplan för drogförebyggande arbete
Utbildningschefen informerar om förslag till åtgärdsplan för drogförebyggande arbete. Detta skall arbetas in i elevvårdsprogrammet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
3
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/144 042

§ 19
Budgetuppföljning
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte visa någon avvikelse
Från budget för år 2001. Detta under förutsättning av nämnden får behålla
sin budgetram ograverad. Att mot bakgrund av föregående års rekonstruktionsarbete genomföra ytterligare besparingar är ej möjligt med bibehållen
undervisningskvalité.
Att efter endast två månaders verksamhet göra några mer ingående prognoser
för helåret 2001 är inte möjligt, dock kan konstateras att det inte finns några
gamla underskott från föregående år.
Beräknade avvikelser för år 2001 enligt prognos:
Verksamhetens nettokostnad (gymnasieskola)
Verksamhetens nettokostnad (vuxenutbildningen)
Verksamhetens nettokostnad (övriga verksamheter)
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknad avvikelse +/-0
Beräknad avvikelse –0,2
Beräknad avvikelse –0,3
Beräknad avvikelse + 0,2
Beräknad avvikelse + 0,3

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2001-02-28

att

hos Kommunstyrelsen begära en utökad investeringsram med 2,5 mkr.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-07
4
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/52 610

§ 20
Förslag till ledningsorganisation vid gymnasieskolor i Karlskrona kommun
I tidigare beslutad delning av skolan fastställdes att varje ”ny” skolenhet skall
ledas av en rektor/chef för skolan. Denna funktion har det samlade ansvaret
för skolans verksamhet avseende personal, ekonomi och elever. Den organisation som nu skapas måste ge förutsättningar för ledningen att uppfylla kommunala såväl som centrala styrdokument. Rektor ansvarar för ledningen av
skolan och skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet. Rektor skall särskilt verka för att utbildningen utvecklas.
Förslag till ledningsorganisation:
Skola 1
1,0 rektor/chef
2,0 rektor/programansv.
0,5 fri resurs

Skola 2
1,0 rektor/chef
1,0 rektor/programansv.
0,75 fri resurs

Elever: 1 080

Elever: 850

Program
BF
BP
EC
EN

Program
HP
SP
HV
HR
LP

ES
FP
MP
OP

Skola 3
1,0 rektor/chef
0,5 rektor/programansv.
0,15 fri resurs
0,5 IB (dagens)
Elever: 525
Program
IB
NV
TE

Förhandlingar har genomförts med de fackliga organisationerna.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
5
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Hans-Göran Håkansson, fp, föreslår att chefer för skolorna skall rekryteras
innan man beslutar om ledningsorganisation och yrkar avslag på liggande
förslag.
Ordföranden yrkar avslag på Hans-Göran Håkanssons förslag och bifall
till liggande förslag.
Elisabet Peijne, m, Ingegerd Holm, s, och Jörgen Andersson, c, yrkar bifall till
liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Hans-Göran Håkanssons förslag mot liggande förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa föreslagen ledningsorganisation för gymnasieskolorna 1 – 3

att

hos kommunstyrelsen i samband med ramförstärkning begära medel
För förbättrad ledningsorganisation för gymnasieskolan.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-07
6
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Wranker f v b till berörd personal
B Wahlström f v b till berörd personal
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/27 610

§ 21
Förslag till organisation av Individuella programmet och specialundervisningen samt biblioteksverksamheten
En arbetsgrupp har under våren utrett frågan om den framtida organisationen av
Individuellt program, specialundervisning och biblioteksverksamhet.
Arbetsgruppen föreslår ingen förändring av verksamheten utan den kvarstår
som egna enheter under förvaltningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-03-07, § 21, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

nuvarande organisation av Individuellt program och specialundervisningen bibehålls

att nuvarande organisation för biblioteksverksamheten bibehålls
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
7
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/279 612

§ 22
Angående ärende: Organisation för EC-programmet
Då Skolplanen fastställt ett antal mål för förvaltningen skall dessa
mål styra förvaltning och skolledning. Hur målen nås är en verksamhetsfråga. Vidare har utbildningsnämnden fastställt internbudget för
2001. Inom den ramen har förvaltningen att verka för att uppnå målen.
Den fråga som nu ställts till utbildningsnämnden bör handhas av förvaltning och skolledning. Beslut som fattas styrs av Skolplanens mål
och fastställd budget. Med anledning av detta föreslås att frågor av
denna typ skall handläggas på förvaltnings- och skolledningsnivå.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

hänskjuta ärendet för beslut till utbildningschefen samt att
frågor av denna art framdeles delegeras till utbildningschefen

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
8
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Intagningsnämnden
Samtliga rektorer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/279 612

§ 23
Förslag till gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret
2001/2002
Intagningsnämnden har, mot bakgrund av sökandebilden, inkommit med
förslag till utbildningsorganisation enligt följande:
att

minska antalet elevplatser på Naturvetenskapsprogrammet
från 120 till 90 platser

att

övriga program skall ha oförändrat platsantal enligt nuvarande
organisation.

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-03-07, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden att besluta enligt förslaget.
Elisabet Peijne, m, yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-07
9
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/70 299

§ 24
Idrottslokaler på Trossö
Skolverksamheten på Trossö har under senare år ökat markant, det
handlar om såväl kommunal sådan som friskola. Detta har fått till
följd att befintliga idrottslokaler idag är hårt belastade. För gymnasieskolan, Rosenfeldtskolan, särskolan och friskolan Galären finns f n
följande idrottslokaler:
- Chapmanskolan – två gymnastiksalar
- Sparre – en gymnastiksal
- Idrottshallen – en idrottshall
- Brandstationen – en gymnastiksal
Nyttjandegraden ligger mellan 81 och 96%.
Belastningen på befintliga idrottslokaler är redan idag ett stort problem.
Följande faktorer kommer/förväntas inom en nära framtid förvärra situationen:
- Ökat elevantal i gymnasieskolan
- Ny F-9-skolan planeras på Trossö, vilket innebär fler elever
- Planerad gymnasiefriskola (Galären) är godkänd av Skolverket, denna
kommer sannolikt att lokaliseras på Trossö
- Chapmanskolan har samverkansavtal med flertalet grannkommuner
från vilka många ungdomar väljer gymnasieutbildning i Karlskrona
- I pågående projekt ”Pottholmen” finns planer på rivning av nu-varande
brandstation där det idag bedrivs idrottsundervisning.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

till kommunstyrelsen påtala nuvarande och förväntade problem
vad avser lokaler på Trossö för idrottsundervisning med begäran
att kommunstyrelsen ger tekniska nämnden uppdrag om en
skyndsam planering av lokalförsörjning för idrottsundervisning
på Trossö.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 25
ÖVRIGT
Ingegerd Holm, Elisabet Peijne och Göran Palmér tackar ordföranden
Björn Fries för gott samarbete under åren och önskar honom lycka till
med de nya arbetsuppgifterna.
Ordföranden Björn Fries tackar utbildningsnämndens ledamöter, ersättare
och tjänstemännen inom utbildningsförvaltningen för gott samarbete.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-03-22
11
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 26
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-02-21

Kommunfullmäktige

§ 29
Svar på motion ”Stärk den lokala
demokratin – förändra nämndindelningen och stärk fritidspolitikernas
roll”

Kommunstyrelsen

§ 33
Bokslut 2000 för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 41
Personalrekryteringsprognos för
Karlskrona kommun 1999-2009

Lokal styrelse utbildningsområde III

Sammanträdesprotokoll
2001-02-27

Programråd, OmvårdnadsProgrammet

Sammanträdesprotokoll
2001-02-15

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-05-30
1
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 – 12.20

Beslutande

Kerstin Andersson, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
May Sjöbäck, s
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Malin Jogmark, v
Hans-Göran Håkansson, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot fr o m kl 08.45
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe t o m kl 08.45
i ledamots ställe

Övriga deltagare

Jesper Magnusson, s
Malin Jogmark, v
Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare kl 08.45-11.50
utbildningschef
utvecklingschef
sekreterare

Utses att justera

Elisabet Peijne, m

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2001-06-06

Underskrifter
Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Paragrafer: 34 - 44

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-05-30
2
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 34
INFORMATION
Läraravtalet
Utbildningschefen informerar om att parterna inte har lyckats träffa något lokalt
kollektivavtal för Karlskrona kommun. Förhandlingar har påbörjats på nytt,
dock inte kommungemensamma.
Informationen tas till protokollet.
_______________
Förslag till administrativ organisation
Utbildningschefen informerar om förslag till ny administrativ organisation med
anledning av delning av Chapmanskolan.
Ärendet tas upp för beslut i utbildningsnämndens junisammanträde.
Informationen tas till protokollet.
_______________
Serviceförvaltning
Utbildningschefen informerar om arbetet med serviceförvaltning inom
kommunen. Ärendet är sänt till förvaltningarna för konsekvensbeskrivning.
Informationen tas till protokollet.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-05-30
3
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Utvärdering av utbildningsförvaltningens IT-plan
IT-planen som antogs våren 2000 och som ligger till grund för utbildningsförvaltningens IT-verksamhet skall enligt beslut utvärderas inom ett år.
Enligt planen renodlas IT-organisationen så att en samordnare fick ledningsoch budgetansvar för nämndens IT-funktion samt ett samordningsansvar för
förvaltningens inköp av hård- och mjukvara. Teknikerna och deras budgeterade
medel fördes enligt samma beslut till den centrala IT-enheten för att sedan
stationeras ut på utbildningsförvaltningen. IT-samordnaren har i sin 0,5 tjänst
på denna IT-enheten ett arbetsledaransvar för alla skoldatatekniker i kommunen.
Organisationsförändringen har under föregående år genomförts och den nya
organisationen har börjat hitta sina former. Att tillhöra den centrala IT-enheten
kan ha vissa fördelar då barn- och ungdomsnämndens tre tekniker som är
placerade ute på Gullberna tillhör samma enhet. Att kunna omfördela teknikerresursen vid behov skapar en större styrka och flexibilitet på båda enheterna och
minskar riskerna med utebliven bemanning vid kurser och sjukdomar.
Fördelen med en samordning av teknikerresurserna kan mycket väl motivera
en egen IT-enhet mellan utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen då dessa tekniker inte är ansluta eller i övrigt verksamma inom
det administrativa nätet. En kostnadskalkyl och ett organisationsförslag för
denna modell bör framtagas för att kunna få en kostnadseffektivare datorverksamhet inom skoldataområdet samt för att kunna lägga IT-ansvaret närmare
respektive förvaltning.
Informationen tas till protokollet.
_______________
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§ 35
Delårsbokslut
Utbildningsnämndens delårsbokslut utvisar ett resultat per den 2001-04-30 på
1 648 tkr, vilket i stort sett överensstämmer med vad som kan förväntas.
Resultatet är ca 400 tkr sämre än resultatet vid motsvarande tidpunkt föregående
år.
Att förvaltningen visar ett negativt resultat för det första tertialet av år 2001
beror på förvaltningens kostnadsstruktur. Förvaltningen erhåller kommunbidrag
från kommunledningen jämnt fördelat över året samtidigt som kostnaderna är
högre under terminstid än under sommarlovet. Ferielöner och uppehållslöner,
som till stor del utgår i stället för månadslön under ferieperioden, tjänas in och
kostnadsförs under perioden dessförinnan. Att underskottet inte är ännu större
beror främst på att den övervägande delen av läromedelskostnaderna uppstår
under höstterminen.
Prognosen för helåret 2001 visar att förvaltningen beräknas klara av att bedriva
sin verksamhet inom givna ramar.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna delårsbokslutet per den 2001-04-30

att

vuxenutbildningen uppmanas att omgående anpassa utbildningsvolymen
till det minskade statsbidraget för kunskapslyftet

att

överföra 350 000 kr från reserven till nämndens förfogande (690) till
kontot för gymnasieskolans ledning och administration (651), för att
täcka kostnaden för utökad ledningsorganisation med anledning av
omorganisationen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-05-30
5
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll
2001/61 619

§ 36
Kvalitetsredovisning 2000
Utbildningschefen informerar om kvalitetsredovisning 2000 för Chapmaskolan.
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat att ”elever med behov av särskilt
stöd” och ”arbetslag” särskilt skulle granskas för verksamhetsåret 2000.
Förutom redogörelser från dessa prioriterade områden har även internationaliseringen på de olika rektorsområdena kommenterats i kvalitetsredovisningen
för år 2000.
För den kommunala vuxenutbildningen är områdena organisation och
kompetensutveckling särskilt granskade.
Arbetsutskottet beslöt vid sammanträde 2001-05-16, § 34, förslå
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisning 2000 för Chapmanskolan, gymnasieskola och vuxenutbildning i Karlskrona kommun.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 37
Yttrande: Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång? (SOU 2001:12)
Samt Promemorian Fristående skolor (U2001/1210G)
Karlskrona kommun är remissinstans för betänkandet: Fristående gymnasieskolor – hot eller tillgång” samt för promemorian: Fristående skolor. Yttrandena
är gemensamma för Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden.
Förslag till yttrande avseende betänkandet:
Utbildningsnämnden är positiv till mycket som berörs i betänkandet. Många av
de problem kring etableringen av friskolor som kommunerna fört fram de
senaste åren har nu uppmärksammats. Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala gymnasieskolor och fristående sådana måste
dock fortsätta – inte minst när det gäller möjligheter att rekrytera elever och
skapa ekonomisk optimala organisationer. Skolverket måste också ges resurser
och uppdrag att följa den snabbt växande skaran av fristående gymnasieskolor.
Det är också viktigt att Skolverket fortsätter att analysera och värdera den pågående utvecklingen och dess konsekvenser för de kommunala gymnasieskolorna.
Synpunkter med anledning av förslagen i betänkandet har lämnats på följande
punkter:
5 De fristående gymnasieskolorna och den kommunala planeringen
7 Riksrekrytering eller lokal rekrytering
- Ekonomiska konsekvenser av nuvarande bidragsregler – kommitténs
Slutsatser
11 Statlig tillsyn och kontroll av fristående gymnasieskolor
Förslag till yttrande avseende promemorian:
Utbildningsdepartementets promemoria innehåller ett antal förslag till åtgärder
som genomförda kommer att leda till en förbättring och utveckling av det
nuvarande systemet kring fristående skolor. Promemorian tar ett samlat grepp
över viktiga och berättigade frågor avseende bl a alla elevers rätt till en likvärdig
utbildning, krav på öppenhet också för särskilt stödkrävande elever, krav på
lärares utbildning, Skolverkets prövning av ansökan om etablering av fristående
skolor samt insyn i, och kommunal tillsyn av, fristående skolor.
Särskilt viktiga, ur ett kommunalt perspektiv, är frågorna avseende en
helhetsbedömning vid prövningen av fristående skolors rätt till bidrag, risken för
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överetablering och behovet av att upprätthålla en balans mellan fristående och
offentliga skolor.
Utbildningsnämnden ställer sig, med utgångspunkt i ovanstående, bakom
Utbildningsdepartementets promemoria och tror att föreslagna åtgärder kommer
att utveckla och förbättra det nuvarande systemet kring fristående skolor.
Följande punkter nämns särskilt:
- Skolverket skall göra en helhetsbedömning
8 Uppföljning och utvärdering
6 Tillsyn av fristående skolor (alternativ 2)
7 Ekonomiska konsekvenser
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande på Fristkommitténs betänkande och Utbildningsdepartementets promemoria enligt ovan.

Yrkanden
Kerstin Andersson, s, Ingegerd Holm, s, Rune Lindberg, s, Christer Holmberg, s
Åsa Gyberg-Karlsson, v, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Elisabet Peijne, m, och Erik Lindborg, fp, yrkar avslag till förslaget och lämnar
eget yttrande från den borgliga gruppen. Se bilaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot den borgliga gruppens yttrande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Votering
Elisabet Peijne begär votering.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller
tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller den borgliga gruppens yrkande
röstar nej.
Ja
Nej
Kerstin Andersson, s
1
Ingegerd Holm, s
1
Elisabet Peijne, m
1
Christer Holmberg, s
1
May Sjöbäck, s
1
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
1
Åsa Gyberg-Karlsson, v
1
Kristian Eriksen, kd
1
Jörgen Andersson, c
1
Erik Lindborg, fp
1
Rune Lindberg, s
1
Erland Olsson, s
1
Hans-Göran Håkansson, fp
1
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Utbildningsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i enlighet
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar sålunda
att

lämna yttrande på Fristkommitténs betänkande och Utbildningsdepartementets promemoria enligt förslaget.

Reservation
Den borgliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yttrande.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
________________
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§ 38
Angående samarbete med Sjöhistoriska museet
Under våren kontaktades utbildningsförvaltningen av Marinmuseet, Karlskrona.
En förfrågan gjordes huruvida vi kunde vara intresserade av ett samarbete i
frågan om gemensamt fartyg.
Sjöhistoriska Museet och Marinmuseet har under några år sommartid hyrt ett
fartyg för olika arrangemang. Nu finns planer på att köpa in fartyget. Eftersom
man endast har bruk för fartyget under juni, juli och augusti tillfrågades utbildningsförvaltningen om utnyttjande resten av året.
Representanter från museerna och utbildningsförvaltningen har haft två överläggning under våren. Fartyget som då skulle ersätta utbildningsfartyget
Wartena är betydligt yngre och modernare samt större.
Fartyget köps in och ägs och Sjöhistoriska museet. Ett managementavtal tecknas
mellan utbildningsförvaltningen och ägaren. Utbildningsförvaltningen driver
och disponerar fartyget. Förvaltningen svarar för driftkostnaderna men erlägger ingen ”hyra” för fartyget. Ett tydligare underlag och kostnadskalkyler
måste tas fram, likaså tillfälle att ”besikta” fartyget så det klarar kraven för utbildning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-16, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta dialogen med
Sjöhistoriska museet

att

klarlägga förutsättningarna för samarbete om nytt utbildningsfartyg

att

återkomma med ett beslutsunderlag (ekonomi, avtalsförslag, elevprognos m m)

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 39
Förslag till namnjury
Vid utbildningsnämndens sammanträde i april utlystes en namntävling för
de ”nya” gymnasieskolorna. Vidare uppdrogs att förslag till jury skulle utarbetas.
Utbildningsförvaltningen föreslår följande:
Jury utses bestående av 8 ledamöter enligt följande:
4 elevrepresentanter – utses av elevrådet
Ordförande utses i elevgruppen
2 politiker – utses av utbildningsnämnden
2 personalrepresentanter - utses av samverkansgruppen
Jurygruppen skall föreslå ett namn för varje skola. Juryn skall motivera sina
namnförslag. Namnen bör ha anknytning till kommunen eller till utbildningen
vid respektive skola.
Beslut om nya namn på skolorna tas av utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-05-16, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa juryns sammansättning enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt
utser Christer Holmberg, s, och Elisabet Peijne, m, som representanter
från utbildningsnämnden.
_______________
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§ 40
Snabbremiss på Miljöplan för Karlskrona kommun
Miljö- och byggnadsnämnden har översänt förslag till Miljöplan för Karlskrona
kommun, där utbildningsnämnden ges möjlighet att komma med förslag inför planerad utställning i sommar.
Förslaget till Miljöplan baseras på kraftigt minskad resursförbrukning och ökad
livskvalitet såväl globalt som nationellt och lokalt. Det poängteras, att miljöfrågor måste vävas in i all politik och i myndighets- och samhällsarbete.
Förslag till svar på remissen: ”Förslaget till Miljöplan för Karlskrona kommun
är allsidigt och tydligt, varför det kan bli en utmärkt grund och vägledning till
ett ökat inslag av miljöfrågor i undervisningen.
Åtskilliga av de uppsatta kommunala delmålen påverkar miljön i allmänhet men
berör inte utbildningsverksamheten i sig. De delmål som direkt påverkar vår
verksamhet och vår ekonomi är t ex:
- avgasrening för arbetsmaskiner
- den kommunala fordonsparken skall anpassas till alternativa bränslen
- användning av miljömärkta tvätt- och rengöringsmedel
- sortering av avfall och restprodukter
- minskning av arbetspendling med hjälp av IT
Utbildningsnämnden har en egen miljöplan och det arbetas med miljöförbättrande åtgärder kontinuerligt inom ramen för de ekonomiska möjligheter
som råder. En viktig uppgift är att integrera miljöfrågor i undervisningen samt
att engagera eleverna i miljöarbetet.”
Utbildningsnämnden beslutar
att

besvara remissen enligt förslaget.

________________
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§ 41
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av utbildningschefen och rektor/chef
Vuxenutbildningen redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
_______________
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§ 42
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Lärarhögskolan i Stockholm angående seminariet
”Kunskapsrelaterade betyg, Vad krävs nu?”.
Utbildningsnämnden beslutar
att

Ingegerd Holm, s, och Jörgen Andersson, c, skall delta seminariet.

_______________
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§ 43
ÖVRIGT
SFI-undervisningen
Elisabet Peijne, m, tar upp frågan om undervisningen i svenska för invandrare,
och vill till nästa sammanträde ha redovisning i ärendet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att lämna fullständig redovisning
om SFI-undervisningen vid junisammanträdet.

_______________
Fordonsutbildningen
Rune Lindberg, s, informera om att Fordonsprogrammet har varit i Sölvesborg
med trailern och informerat om undervisningen.
_______________
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§ 44
Val
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Kerstin Andersson, s, till ordförande i arbetsutskottet

att

välja Åsa Gyberg-Karlsson, v, till ordinarie ledamot i arbetsutskottet

att

välja Malin Jogmark, v, till ersättare i arbetsutskottet.

_______________
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§ 45
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-04-18

Kommunfullmäktige

§ 59
Balansförteckning över ej besvarade
motioner den 1 mars 2001

Kommunfullmäktige

§ 50
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunstyrelsen

§ 77
Karlskrona – Den internationella
kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet – samt
Svar till kommunrevisionen om
granskning avseende kommunens
EU-projekt

Lokal styrelse
Utbildningsområde II

Sammanträdesprotokoll
2001-03-28

Lokal styrelse
Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2001-05-02

Programråd
Livsmedelsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2001-03-21

Revisionen

Revisionsberättelse för år 2000

Skolverket

Nyhetsbrev nr 4, 5 och 6

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev

_______________
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Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 – 11.30

Beslutande

Kerstin Andersson, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Erland Olsson, s
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Thomas Jeppsson, m
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Torbjörn Åkesson, c
Hans-Göran Håkansson, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe

Övriga deltagare

Jesper Magnusson, s
Malin Jogmark, v
Göran Palmér
Mikael Thornéus
Eva Magnusson-Larsson
Anders Svensson
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
utbildningschef
administrativ chef
personalsekreterare
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg, m

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2001-06-26

Underskrifter

Paragrafer: 46 - 56

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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§ 46
INFORMATION
Avrapportering av eskadersegling
Utbildningschefen informerar.
Informationen tas till protokollet.
_______________
Rekrytering av rektor/chef
Utbildningschefen informerar om det pågående arbetet.
Informationen tas till protokollet.
________________
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§ 47
Budgetuppföljning
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas rymmas inom budgeterade
ramar för innevarande åt. Detta förutsätter dock att årets kostnader för
den pågående omorganisationen och utbildningsorganisationen för höstterminen 2001 ryms inom den budgeterade reserven på 1,3 mkr.
Beräknade avvikelser för år 2001 enligt prognos:
Verksamhetens nettokostnad (gymnasieskola)
Verksamhetens nettokostnad (vuxenutbildningen)
Verksamhetens nettokostnad (övriga verksamheter)
Finansiella poster

Beräknad avvikelse +/-0
Beräknad avvikelse –0,3
Beräknad avvikelse –0,4
Beräknad avvikelse + 0,7

Förvaltningen har en investeringsram på 5,0 mkr varav ca 1,2 mkr hade utnyttjats per den siste maj.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 2001-05-31.

_______________
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§ 48
Förslag till organisation av ”Enhet för stöd och service”
Två olika arbetsgrupper har under vintern tagit fram förslag till hur
administration respektive städ/vaktmästeri och skolmåltider/café skall
hanteras och översiktligt organiseras vid uppdelning av gymnasieskolan
i tre skolor.
Enhet för stöd och service föreslås bestå i:

Näradministration (2 st)
AV-central
Psilander Grafiska (tryckeri)
Skolmåltider/caféer (2 av vardera)
Städ
Vaktmästeri
Bibliotek (2 st)

Sammantaget omfattar enheten för stöd och service ca 75 personer.
Elisabet Peijne, m, tillstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna modell för organisering av enhet för stöd och service

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att utreda om det fortsatta arbetet
med funktioner, bemanning och tidsplan för enheten.

________________
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§ 49
Angående omorganisation av gymnasieskolan
När utbildningsnämnden fattade beslut om delning av Chapmanskolan innehöll beslutet förbehållet att organisationsförändringen skulle genomföras under
förutsättning av att medel tillsköts.
Processen med att dela skolan i tre enheter har under året fortlöpt och rekrytering av personal befinner sig i ett slutläge. Arbetet med att planera ombyggnation av lokaler fortskrider. Bedömningen är att processen inte kan
stoppas utan måste fullföljas trots att något extra ekonomiskt stöd ej erhållits
i budget för 2001. Utbildningsnämnden har dock till förfogande en reserv som
måste tas i anspråk om organisationen skall förändras. Utbildningsnämnden
står förutom delning av gymnasieskolan också inför andra förändringar, dessa
kopplade till behov av programutveckling för att bibehålla och öka attraktionskraften för utbildningarna. Skolan kommer också att få ett ökat elevunderlag de
kommande åren. Dessa faktorer måste också betraktas budgetmässigt inför
år 2002.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-19, § 44, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

för år 2001 använda medel ur nämndens reserv för att fullfölja
delningen av Chapmanskolan i tre gymnasieenheter enligt tidigare
beslut

att

förvaltningen får i uppdrag att till augusti 2001 återkomma med en
plan som belyser budgetmässiga konsekvenser, tids- samt kvalitetsaspekter utifrån inriktningsmål, organisationsförändring, programutveckling och förväntade elevökningar

att

planen läggs till grund för budgetarbetet 2002.

Yrkanden
Elisabet Peijne, m, yrkar följande tilläggsattsats:
att

Sign

Sign

förvaltningen ges i uppdrag att konsekvensbeskriva AV-centralens
och Psilander Grafiskas verksamhet
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar sålunda
att

för år 2001 använda medel ur nämndens reserv för att fullfölja
delningen av Chapmanskolan i tre gymnasieenheter enligt tidigare
beslut

att

förvaltningen får i uppdrag att till augusti 2001 återkomma med en
plan som belyser budgetmässiga konsekvenser, tids- samt kvalitetsaspekter utifrån inriktningsmål, organisationsförändring, programutveckling och förväntade elevökningar

att

planen läggs till grund för budgetarbetet 2002

att

förvaltningen ges i uppdrag att konsekvensbeskriva AV-centralens
och Psilander Grafiskas verksamhet.

________________
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§ 50
Svar på remiss: Förslag om nytt kärnämne
Chapmanskolan är remissinstans angående förslag om nytt kärnämne.
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har föreslagit att ett nytt
tvärvetenskapligt kärnämne införs i gymnasieskolan. Detta föreslås bildas
genom att de nuvarande kärnämnena samhällskunskap och religionskunskap
förs samman samt tillförs vissa delar av ämnet historia. Det nya ämnet ska
enligt förslaget ge eleverna förutsättningar att utveckla omvärldskunskap
och medborgarkompetens som bygger på etik och moral som grund för
konfliktlösning, emotionell och social kompetens.
En arbetsgrupp bestående av företrädare för berörda ämnen har via ämneskonferenser lämnat förslag till yttrande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-06, § 45, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ställa sig bakom yttrandet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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2001/75 212

§ 51
Samrådsremiss: Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen har enligt beslut i kommunstyrelsen översänt förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun på remiss. Översiktsplanen syftar till att ge ett underlag för kommande beslut om mark- och
vattenanvändning samt avser att klarlägga kommunens utvecklingsstrategi
under de närmaste tjugo åren.
Kommentarer till utbildningsfrågor i översiktsplanen:
- Första punkten, utbildningsfrågor, s 11: ”Skolan kommer att hållas samman
i en enhet…” överensstämmer inte med de politiska beslut som fattats. Den
planerade delningen av gymnasieskolan påverkar dock sannolikt inte den
fysiska planeringen för kommunen.
- Punkt två, utbildningsfrågor s 11: ”Skolan är även utrustad som konferensanläggning året runt.” Chapmanskolans aulor och vissa klassrum hyrs då och då
ut externt för olika kurser och konferenser. Någon åretruntverksamhet som
konferensanläggning kan vi dock inte påstå att skolan är. Härtill saknas såväl en
del teknisk utrustning som personal för konferensservice. Under terminstid är
dessutom samtliga lokaler mycket nyttjade för skolans egen verksamhet, medan
det under sommaren kan vara svårt att hyra ut på grund av låg bemanning
(semestrar) och pågående storstädning. Lunch- och caféverksamhet kan dessutom endast erbjudas i begränsad omfattning under terminstid.
- Punkt tre, utbildningsfrågor s 11: ”En skolidrottsplats bör tillskapas på
Trossö.” Denna fråga belyses väl i översiktsplanen. Behovet är akut för att skapa
en fungerande idrottsverksamhet enl läroplanerna och gäller för såväl grundoch gymnasieskolan som friskola/-or. Sedan gymnastiksalen i brandstationen
förstördes av brand, är läget än mera allvarligt. Återuppbyggnad av denna
gymnastiksal bör ske med en långsiktig målsättning för alla
utbildningsanordnare på Trossö.
Vad som i övrigt nämns i översiktsplanen under utbildningsfrågor (s 11 och s
39) belyser situationen väl. Av Chapmanskolans elever kommer idag ca 12-13%
från andra kommuner. Det finns anledning tro, att denna andel är lika stor eller
större under kommande år. Med tanke på att ungdomskullarna i gymnasieåldern
ökar i flertalet kommuner, finns anledning att se över såväl kollektivtrafiken
som boendet för elever med lång resväg.
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Sista punkten på s 39, avseende kv Sjöblad som resurs för skoländamål, kan
vara strategiskt viktig med tanke på kommande elevökning och inflyttning för
att Karlskrona kommun, i enlighet med De fyra hörnstenarna, ska kunna
erbjuda den bästa kunskapen i skolor som ger inspiration till ett livslångt
lärande.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

besvara samrådsremissen ”Förslag till översiktsplan för Karlskrona
Kommun” enligt ovanstående kommentarer.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 52
Förslag till yttrande över motionen ”En skola fri från Mobbning”
Folkpartier har till Kommunfullmäktige ställt motion om En skola fri från
Mobbning.
I motionen relateras till undersökningar av bl a Skolverket, Barnombudsmannen och Brottsförebyggande rådet, vilka redovisar förekomst av mobbning
samt att antalet elever som upplever sig mobbade i skolan ökar.
Förslag till yttrande:
Utbildningsnämnden instämmer i motionens kärnfråga, att mobbning måste
förebyggas, motverkas och hanteras snabbt och aktivt när det förekommer.
Detta måste ske strukturerat och på ett för alla i skolan välkänt sätt. Skolornas
mobbningsplaner bör omfatta såväl förebyggande åtgärder som åtgärder i
händelse av mobbning samt hur uppföljning av incidenter ska göras. Att i
enlighet med motionen arbeta för en skola fri från mobbning är helt i linje
med läroplanens grundläggande värderingar. En mobbningsplan kan vara
ett verktyg för hur insatser, åtgärder och uppföljning ska göras. I grunden
handlar det dock om att omsätta lokala och nationella styrdokument i praktiskt
vardagsarbete. Hur detta ska utföras är något varje rektor tillsammans med
personal, elever och för omyndiga elever även vårdnadshavare måste avgöra.
Motionären skriver om avskaffande av lärarlös undervisning samt införande av
fler små undervisningsgrupper, vilket är frågor som ligger inom rektorernas
ansvar att organisera eller inte organisera utifrån rådande förutsättningar och
behov.
Att det ska kunna ges möjlighet att stänga av en mobbare från skolan samt att
ogiltig frånvaro skulle kunna skrivas in i elevens betyg är ingen kommunal
angelägenhet utan en fråga för riksdagen.
Inom Utbildningsnämndens verksamhet pågår olika aktiviteter och insatser
i ett kontinuerligt arbete för att motverka och förebygga negativa attityder och
kränkande behandling, t ex att värdegrundsfrågor tas upp i undervisningen, vid
fortbildning och på temadagar.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

Sign

Sign

föreslå Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att motionen
därmed anses vara besvarad.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-06-06, § 46, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

föreslå Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att motionen
därmed anses vara besvarad.

_______________
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§ 53
Delegationsärenden
Det redovisas inga delegationsärenden vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 54
Kurser och konferenser
Utbildningsnämnden beslutar
att

Malin Jogmark, v, deltar i Rikskonferensen Elevinflytande den 14-15
november 2001 i Hudiksvall.

_______________
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§ 55
ÖVRIGT
Rune Lindberg, s, vill ha redovisning av personaluppföljning samt
konsekvensbeskrivning när det gäller idrottslokaler på utbildningsnämndens augustisammanträde.
_______________
Torbjörn Åkesson, c, tar upp frågan om datasäkerheten på Chapmanskolan.
Utbildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att undersöka
detta.
_______________
Utbildningsnämnden beslutar om extra sammanträde med arbetsutskottet den 26 juni kl 09.00.
_______________
Elisabet Peijne, m, riktar ett varmt tack till utbildningschefen m fl
som på ett proffsigt sätt har skött arbetet i samband med händelserna på
Wartena.
Hela utbildningsnämnden instämmer.
_______________
Ordföranden tackar alla för ett gott arbete och önskar alla en trevlig
sommar.
Ingegerd Holm framför nämndens tack till ordföranden och önskar
en glad sommar.
Utbildningschefen tackar för ett bra samarbete och önskar alla en
skön sommar.
_______________
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§ 56
Anmälningsärenden

Sign

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-05-23

IT-sekr Göran Karlsson

IT-säkerhetsrapport för år 2000

Jämställdhetskommittén

§ 10
Förslag till beslut utifrån yttranden över
rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden

Kommunstyrelsen

§ 97
Yttrande över betänkandet Fristående
Gymnasieskolor – hot eller tillgång
(SOU 2001:12) samt PM Fristående
skolor (U2001/1210/G)

Kommunstyrelsen

§ 101
Delårsbokslut den 30 april 2001
Karlskrona kommun och kommunkonsern

Kommunfullmäktige

§ 76
Årsredovisning för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 77
Revisionsberättelse för 2000 samt beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

§ 78
Karlskrona – Den internationella
kommunen, handlingsplan internationella arbetet – samt svar till
kommunrevisionen om granskning
avseende kommunens EU-projekt.
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Kommunfullmäktige

§ 84
Budget- och verksamhetsuppföljning
februari 2001

Kommunfullmäktige

§ 85
Direktiv för budget år 2002 och
planer 2003-2004

Kommunfullmäktige

§ 81
Karlskrona kommuns IT-vision

________________
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Plats och tid

Chapmanskolans konferensrum

kl 08.30 – 12.40

Beslutande

Kerstin Andersson, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Anders Andersson, m
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Åsa Gyberg-Karlsson, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Erik Lindborg, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Erland Olsson, s
Thomas Jeppsson, m
Hans-Göran Håkansson, fp
Göran Palmér
Mikael Thornéus
Anders Svensson
Ingela Svensson
Henric Carlsson
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
ersättare
utbildningschef
administrativ chef
ekonom
ekonom
elevrådets ordförande
sekreterare

Utses att justera

Elisabet Peijne, m

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Underskrifter

Paragrafer: 57 - 69

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5/9 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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§ 57
INFORMATION
Personaluppföljningen är gjord för perioden januari – april 2001 jämfört med
motsvarande period 2000. Denna innehåller bl a:
- Antal månadsanställda
- Antal timanställda
- Antal årsarbetare
- Arbetad tid
- Obetald frånvaro
- Sjukfrånvaro
Arbetsledarna inom utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara
ett antal frågor gällande sjukfrånvaron. Svaren skall redovisas till utbildningsnämnden i september.
Informationen tas till protokollet.
_______________
Elevprojekt i samverkan med Skandia
Göran Palmér informerar om ett elevprojekt som skall genomföras på
Chapmanskolan, i samverkan med Skandia, under hösten 2001.
Tanken med projektet är att skapa förståelse för andra människors livssituation
och motverka fördomar. Projektet kommer att följas av en forskare i Lund.
Skandia står för kostnaderna i samband med projektet.
Informationen tas till protokollet.
________________
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Placering av rektorer med programansvar
Göran Palmér informerar om placeringen av rektorer med programansvar
enligt följande:
Skola 1: Elon Ljunggren och Kerstin Gustafsson
Skola 2: Lena Netterstedt
Skola 3: Bengt Jacobsen, vik
Informationen tas till protokollet.
________________
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§ 58
Budgetuppföljning per den 2001-07-31
Utbildningsförvaltningen beräknas kunna driva sin verksamhet inom givna
budgetramar för innevarande år. Ett antal orosmoment finns dock. Ett av dessa
är undervisningen på gymnasieskolan. Det är för närvarande osäkert om denna
kostnad kan rymmas inom undervisningskontots ram eller om vi måste tillgripa ombudgetering från andra konton. För att möjliggöra detta kommer inte
hela ramen vad gäller fortbildning och läromedel att fördelas ut till skolenheterna utan en reserv kommer att innehållas tills närmare besked kan erhållas
vad gäller personalkostnadernas storlek.
Kostnaderna som härrör från den pågående omorganisationen beräknas för
innevarande år kunna täckas med medel från reserven för oförutsedda händelser.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 2001-07-31 samt

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att till september månads
budgetuppföljning upprätta förslag till ombudgeteringar inom ramarna
med anledning av ovanstående befarade kostnadsökningar inom gymnasieskolans undervisning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 59
Budget 2002 och planer 2003 - 2004
Förslaget innehåller en grundbudget som för år 2002 och 2003 är balanserad
i förhållande till given budgetram. För år 2004 kvarstår en negativ avvikelse
främst beroende på otillräcklig kompensation för det ökade elevantalet. Grundförslaget är balanserad under förutsättning att utbildningsnämnden erhåller sin
andel av ”Wärnersson-pengarna” och att den höjning av det generella statsbidraget till kommunen, som avser att kompensera den utökade undervisningstiden på gymnasiet tillfaller nämnden utöver given budgetram.
För att uppnå en balanserad grundbudget har det varit nödvändigt att lägga över
en del kostnadsökningar till tilläggsförslaget bl a vad avser den nya gymnasieorganisationen och kostnader för skolutveckling.
Utbildningsnämndens verksamhet står inför stora förändringar under planperioden. Elevantalet ökar i storlek med 30-40 personer per år under perioden.
Samtidigt finns planer på att starta tre gymnasiefriskolor i kommunen fr o m
läsåret 2002/2003, vilket kommer att öka konkurrensen för den kommunala
gymnasieskolan. Skolans delning till tre gymnasieskolor tillsammans med ökade
satsningar på utveckling och marknadsföring av de utbildningar vi tillhandahåller kommer förhoppningsvis att ge den kommunala gymnasieskolan en stark
ställning även i framtiden.
Starten av gymnasiefriskolor i kommunen innebär merkostnader för förvaltningen eftersom vi dels måste betala bidrag till friskolorna för elever från
Karlskrona kommun samtidigt som vi har kvar en del kostnader, bl a vad avser
lokaler, elevvård, central administration och skolledning.
Samtliga förändringar inom gymnasieskolans område kommer att kosta förvaltningen pengar i större eller mindre utsträckning. Det är inte möjligt att
finansiera hela denna kostnadsökning inom den givna budgetramen varför det är
av yttersta vikt att även tilläggsförslagen beaktas i det fortsatta budgetarbetet.
Karlskrona kommuns gymnasieskola är mycket kostnadseffektiv. Lärartätheten
ligger klart under riksgenomsnittet, 6,8 lärare per 100 elever mot 7,9 i genomsnittskommunen. Utrymmet för besparingar är därmed i stort sett uttömt om
verksamhetens kvalitet inte ska försämras.
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Även vuxenutbildningen står inför stora förändringar då kunskapslyftet upphör
år 2002. Detta kommer att ersättas av ”kunskapsbygget” vars volym endast
uppgår till 20% av kunskapslyftets nuvarande volym. Volymen är beroende av
storleken på kommunens basorganisation (i detta fall 85 platser). Om inte
basorganisationen utökas kommer den gymnasiala vuxenutbildningen att bli
minimal fr o m år 2003. Kostnaden för en sådan utökning kan ej rymmas inom
givna budgetramar.
I investeringsanslag äskas för år 2002 7,3 mkr och för de två följande åren 6 mkr
årligen. Detta är en ökning i förhållande till innevarande års investeringsram på
5 mkr. Ökningen beror dels på ett ökat investeringsbehov i samband med en
pågående delningen av Chapmanskolan i tre gymnasieenheter men även på att
det finns ett uppdämt investeringsbehov inom utbildningsnämndens verksamhetsområde efter ett antal år med minimala investeringsramar. Grundförslaget
till driftsbudget beaktar den utökade investeringsramen enligt ovan.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förslag till budget för 2002 och planer för 2003-2004
och överlämna förslaget till kommunstyrelsen

Yrkanden
Elisabet Peijne, m, yrkar bifall till grundförslaget och avslag till tilläggsförslaget med undantag av ”Omstruktureringskostnader med anledning av
beslutad delning av gymnasieskolan” och ”Skolutveckling”.
Ingegerd Holm, s, Jörgen Andersson, c, Åsa Gyberg-Karlsson, v, och Erik
Lindborg, fp, bifaller Elisabet Peijnes yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på grundförslaget i tjänstemannaförslaget.
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslagets tilläggsförslag
mot Elisabet Peijnes m fl förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Elisabet Peijnes m fl förslag.
Utbildningsnämnden beslutar

Sign

Sign

att

godkänna grundförslaget till budget för 2002 och planer för 2003-2004

att

godkänna tilläggsförslaget ”Omstruktureringskostnader
med anledning av beslutad delning av gymnasieskolan” och ”Skolutveckling”

att

överlämna förslaget till Kommunstyrelsen.
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2000/245 610

§ 60
Angående uppföljning av Skolplanen
Den nu gällande Skolplanen har varit i bruk i ett halvår. Tyvärr har en del
praktiska frågor, exempelvis layout och tryckning, tagit längre tid än beräknat.
Information utifrån beslutsunderlaget har dock gått ut till personalen.
Det kan konstateras att en del av de tidsramar som satts har varit allt för snäva
för att åstadkomma resultat. Följande två punkter under rubriken ”Skolans åtagande gentemot personal” har inte kunnat uppfyllas:
- introduktionsprogram för ny personal fr o m 2001-06-01
- tydliggöra ledarrollen gentemot ledarutveckling och arbeta fram en
ledningspolicy för utbildningsnämnden 2001-07-01.
Med anledning av detta föreslås att redovisning lämnas 2002-04-30. Detta skulle
då sammanfalla med och kunna användas i samband med ett ökat rekryteringsbehov inför läsåret 2002/2003. Samtidigt ger detta förutsättningar för den nya
gruppen skolledare att delta i utformningen av introduktionsprogram och
ledningspolicy.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-15, § 56, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

datum för introduktionsprogram ändras till 2002-04-30

att

datum för ledningspolicy ändras till 2002-04-30.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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2001/119 612

§ 61
Namnförslag på de nya skolenheterna
I samband med delning av Chapmanskolan i tre gymnasieskolor utlystes en
namntävling i syfte att hitta namn på de nya enheterna. En särskild namnjury
utsågs bestående av elev- och personalrepresentanter. Juryn hade till uppgift
att inom ramen för inkomna namnförslag föreslå lämpliga namn för respektive
gymnasieskola.
Juryn har i sin bedömning sökt hitta kopplingar mellan namn och den verksamhet som finns i skola. Likaså har man varit angelägen att ge namn som knyter an
till stadens historia. Följande namn föreslås:
Skola 1

Törnströmska gymnasiet

Skola 2

af Chapmangymnasiet

Skola 3

Ehrensvärdska gymnasiet

Henric Carlsson, elevrådets ordförande, ger en presentation av namnen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-15, § 57, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ge föreslagna namn till de nya gymnasieskolorna

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en kort
presentation av de nya namnen.

Elisabet Peijne, m, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Kopia till:
2001/205 106
Socialförvaltningen
Barn- och ungdoms§ 62
förvaltningen
Akten
Angående elever med flyktingbakgrund
Under våren har representanter för utbildningsförvaltningen deltagit i förvaltningsövergripande samverkansarbete för att förbättra förutsättningarna
att ta emot barn och ungdom med flyktingbakgrund.
För gymnasieskolans del har ett trepunktsförslag arbetats fram. De olika
delarna har kostnadsberäknats.
Målsättningen bör vara att successivt genomföra åtgärdspaketet i takt med
ekonomiskt utrymme. Dock är en av punkterna mera angelägen för att motverka social utslagning. Detta gäller punkt 3 i förslaget: De ungdomar som har
ingen eller mycket begränsad skolbakgrund. Här krävs ett gemensamt agerande
från social-, utbildnings- och barn- och ungdomsförvaltningarna. Åtgärden har
beräknats till cirka 800 000 kr/år.
Projektet är ett samprojekt mellan nämnda förvaltningar. Ersättningen föreslås
sökas till 50% av den totala kostnaden från Integrationsverket.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-15, § 58, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anslå medel till projektet under förutsättning att medel beviljas
från övriga nämnder och att bidrag erhålls från Integrationsverket.

Yrkanden
Rune Lindberg, s, föreslår följande tilläggsattsats:
att uppföljning skall göras efter sex månader och att utvärdering skall göras
efter projektets slut. Detta skall rapporteras till utbildningsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar således

Sign

Sign

att

anslå medel till projektet under förutsättning att medel beviljas
från övriga nämnder och att bidrag erhålls från Integrationsverket

att

uppföljning skall göras efter sex månader och att utvärdering skall göras
efter projektets slut. Detta skall rapporteras till utbildningsnämnden.
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Kopia till:
Skolverket
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/103 631
2001/104 631
2001/105 631
2001/121 631
2001/122 631

§ 63
Ansökningar om inrättande av fristående gymnasieskolor
Skolverket har översänt följande ansökningar om inrättande av fristående
gymnasieskolor för yttrande till Karlskrona kommun:
Ansökan från
1. NTI-skolan AB
Stockholm

Avser utbildning
Elprogrammet

Avser verksamhet i
Karlskrona

2. Mobile e-learning
of Scandinavia AB
Stockholm

Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Medieprogrammet

Karlskrona

3. Elektronikcentrum
Svängsta

Samhällsvetenskapsprogrammet Karlshamn
Handels- o administrationsprogrammet

4.Tulta Utbildning
AB Jönköping

Elprogrammet
Medieprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Karlshamn

5. Mobile e-learning
of Scandinavia AB
Stockholm

Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Medieprogrammet

Kalmar

Sannolikt kommer merparten av eleverna till de planerade friskolorna 1 och 2
att komma från Karlskrona kommun. Detta kommer att påverka elevtillströmningen, i synnerhet till motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan (EC, MP, NV, SP).
Beviljas friskolorna statlig tillsyn innebär detta även rätt till bidrag, interkommunal ersättning, från elevernas hemkommuner samt utbildningarna
blir riksrekryterande. Fullt utbyggda med max antal elever och med ca 60%
av eleverna hemmahörande i Karlskrona medför friskolorna 1 och 2 ovan en
bruttokostnad för Karlskrona kommun om drygt 15 Mkr.
Om ovanstående realiseras måste en reducering av den kommunala gymnasieskolans kostnader ske. En möjlig nivå för denna reducering ligger på ca 8 Mkr.
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Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att yttra sig enligt ovan.
Yrkanden
Erik Lindborg, fp, föreslå att sista stycket, ”Om ovanstående realiseras måste
en reducering av den kommunala gymnasieskolans kostnader ske. En möjlig
nivå för denna reducering ligger på ca 8 Mkr”, ska strykas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Erik Lindborgs
förslag.
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

yttra sig enligt förslaget.

_______________
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Kopia till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/113 160

§ 64
Remissbehandling av förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Förslaget till säkerhetspolicy är övergripande och relativt kortfattat. Utbildningsnämnden har inget att invända mot förslaget till policy. Hur säkerhetsarbetet närmare skall konkretiseras och vilka konsekvenser detta ger för utbildningsnämndens verksamhet och ekonomi kommer först att kunna beskrivas
när de kompletterande riktlinjerna beslutats av kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-08-15, § 60, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

inte ha några invändningar över förslag till säkerhetspolicy för
Karlskrona kommun.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 65
Motionssvar Ungdomsparlamentet
Ärendet utgår.
_______________
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§ 66
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av utbildningschefen redovisas vid
sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
_______________
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Sign

Sign
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§ 67
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Vårdförbundet i Karlshamn och ITIS – delegationen
för IT i skolan.
Utbildningsnämnden beslutar att de som är intresserade får gå på dessa
konferenser.
_______________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-08-29
16
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 68
Övrigt
Rune Lindberg rapporterar från en yrkeskonferens i Lund där man bl a
talat om:
- utveckling av programråden
- den nya gymnasieskolan
- samverkan skola – företag
- kärnämnessamverkan
_______________
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§ 69
Meddelanden
Kerstin Lovén

Tackkort

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-06-18

Kommunfullmäktige

§ 100
HemPC-paket – ett datorerbjudande för
att vidga datakunskaperna

Kommunfullmäktige

§ 101
Avgiftspolicy för kopior, bevis och
registerutdrag m m

Kommunfullmäktige

§ 102
Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och kommunkoncernen

Kommunfullmäktige

§ 107
Svarar på motion om inrättande av
kommunal garanti

Skolverket

Ansökan om uppskjuten start av fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

Skolverket

Attityder till skolan 2000, Skolverkets
rapport nr 197

Skolverket

Nyhetsbrev nr 7
Slutrapport på projektet ”Twinschool
Project 2000/2001.

________________
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Plats och tid

Läsesällskapets bibliotek

kl 08.30 – 12.15

Beslutande

Kerstin Andersson, s
Ingegerd Holm, s
Elisabet Peijne, m
Christer Holmberg, s
Anne-Louise Rosell, s
May Sjöbäck, s
Rune Lindberg, s
Ann-Charlotte Löfvenberg, m
Thomas Jeppsson, m
Malin Jogmark, v
Kristian Eriksen, kd
Jörgen Andersson, c
Hans-Göran Håkansson, fp

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe

Övriga deltagare

Jesper Magnusson, s
Torbjörn Åkesson, c
Göran Palmér
Eva Magnusson-Larsson
Anders Svensson
Ingela Svensson
Mikael Thornéus
Tommy Rönneholm
Anna-Karin Göthberg
Mary Mathiasson
Johan Melin
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
utbildningschef
personalsekreterare
ekonom
ekonom
administrativ chef
utvecklingschef
rektor/chef
rektor/chef
rector/chef
sekreterare

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg, m

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2001-10-02

Underskrifter

Paragrafer: 70 - 80

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
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§ 70
INFORMATION
Information om Läsesällskapets bibliotek
Bibliotekarie Torsten Samzelius informerar om Läsesällskapets bibliotek.
________________
Presentation av rektorer/chefer
Mary Mathiasson, Anna-Karin Göthberg och Johan Melin presenterar sig
och informerar om verksamheten på respektive skola.
________________
Intagningsstatistik
Göran Palmér informerar om antalet sökande och intagna till gymnasieskolan
läsåret 2001/2002.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/144 042

§ 71
Utbildningsnämndens delårsbokslut per den 2001-08-31
Utbildningsnämndens delårsbokslut utvisar ett resultat per den 2001-08-31 på
+ 9 843 tkr, vilket är ca 250 tkr sämre än motsvarande resultat föregående år.
Att förvaltningen uppvisar ett positivt resultat för de två första tertialen beror på
förvaltningens kostnadsstruktur. Förvaltningen erhåller kommunbidrag jämt
fördelat över året samtidigt som kostnaderna är högre under terminstid än under
sommarlovet. Detta gör att förvaltningen för att kunna klara av att hålla budgeten för helåret måste ha en buffert när höstterminen börjar.
Prognosen för helåret 2001 visar att förvaltningen beräknas uppnå ett nollresultat. Läsåret 2000/2001 genomfördes ett övergripande besparingsarbete för
förvaltningen, som bl a innebar en generell minskning av undervisningsvolymen. Följaktligen var höstterminen 2000 väsentligt billigare än vad som antogs
i delårsbokslutet i augusti 2000. För läsåret 2001/2002 gäller däremot att förändringar i kursplanerna gör att en stor mängd kurser måste dubbleras, d v s
ges i både 1:a och 2:a årskursen, dessutom har timplanerna generellt utökats
för samtliga nationella program, enligt riksdagsbeslut. Bland annat dessa
faktorer gör att höstterminen 2001 blir mycket dyrare än vad som kunnat förutses när årets internbudget gjordes. Det är ganska svårt att göra några exakta
beräkningar av den verkliga kostnaden innan en hel månadslön bokförts i redovisningen, vilket sker först i september.
Även om förvaltningen i sin helhet utvisar ett prognostiserat nollresultat förekommer avvikelser mot budget för de olika verksamheterna enligt följande:
- Gymnasieskolan
- 0,6 mkr
- Vuxenutbildningen
+/- 0
- Övriga verksamheter
- 0,3 mkr
- Reserver
+/- 0
- Finansiella poster
+ 0,9 mkr
Sammanfattningsvis kan konstateras att stora osäkerheter föreligger fortfarande angående utfallet inom främst gymnasieskolans undervisning.
Förvaltningen kommer under år 2001 inte att få ta del av de s k ”Wärnerssonpengarna”, vilka i sin helhet kommer att gå till Barn- och ungdomsnämnden.
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Den kompensation på 700 tkr som kommunen erhållit för utökning av
den nationella timplanen på gymnasieskolans nationella program bör
tillfalla utbildningsnämnden. Detta skulle medföra att läromedelsanslaget
delvis kan återställas till 1999-års nivå i enlighet med utbildningsnämndens
tidigare beslut. Denna återställning har innehållits med anledning av den
osäkerhet som finns angående höstens ekonomi.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna delårsbokslutet per den 2001-08-31

att

hos kommunstyrelsen begära den kompensation för utökad nationell
timplan inom gymnasieskolan som kommunen erhållit, om ca 700 tkr,
ska tillfalla utbildningsnämnden för täckande av nämndens ökade
kostnader.

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna delårsbokslut per den 2001-08-31

att

hos kommunstyrelsen begära att den kompensation för utökad nationell
timplan inom gymnasieskolan som kommunen erhållit för kalenderåret
2001, om ca 700 tkr, i sin helhet ska tillfalla utbildningsnämnden för
täckande av nämndens ökade undervisningskostnader.

_______________
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Sign
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Kopia till:
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/234 291

§ 72
Lokalfrågor gymnasieskolorna/vuxenutbildningen
Den ursprungliga målsättningen var att låta den del av verksamheten som finns
i kv Sjöblad och på ”Plankan” inrymmas i kv Läroverket och kv Psilander.
För att göra detta möjligt, skulle ett nytt plan byggas i den verkstadshall som hör
till Industriprogrammet. I Östersjöskolan skulle ytterligare teorisalar skapas, bl a
i Livsmedelsprogrammets nuvarande lokaler.
Behov för lokaler och lokalförändringar inför läsåret 2002/2003:
Vuxenutbildningen
- behöver andra lokaler än nuvarande.
”Rektorsområde 4”
- Specialundervisningen behöver andra lokaler än nuvarande.
- Individuella programmet bör flyttas till ett bättre läge än nuvarande.
Törnströmska gymnasiet
- En laborationssal för naturkunskap måste skapas
- Estetiska programmets konst- och formgivningsinriktning måste få fler och
bättre anpassade lokaler.
- Estetiska programmets dansundervisning måste få lämpligt golv i en av sina
två salar.
- Lokaler för kärnämnesundervisning.
- Arbetsrum för kärnämneslärare.
af Chapmangymnasiet
- Handels- och administrationsprogrammet måste få lämpliga lokaler i hus A
eller B
- Ytterligare teorisalar måste skapas i Östersjöskolan, för att göra det möjligt
att bedriva undervisning i kärnämnen för eleverna på programmen där
- Datorsalar måste iordningställas i hus A+B
- Fler och bättre arbetsrum för lärare.
- Uppehållsrum för elever
Ehrensvärdska gymnasiet
- Måste få tillgång till hela hus D i kv Läroverket (vuxenutbildningen flyttar
ut)
- Ändamålsenliga arbetsrum för lärarpersonal.
- Uppehållsrum för elever.
Sign

Sign

Sign
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Att bygga till en ny våning i industrihallen är en omfattande byggnation, som
enligt Tekniska förvaltningen kan kosta 5 Mkr. Huskroppen är mycket bred,
varför de undervisningslokaler som kan inredas i industrihallen knappast kan
bli helt lyckade vad gäller dagsljus och utformning.
Utan det extra våningsplanet i industrihallen finns ingen möjlighet att inrymma
Förvaltningens hela verksamhet i de båda kvarteren Psilander och Läroverket.
Ett alternativ är då att låta någon del av verksamheten få lokaler utanför dessa
Kvarter. Den enda verksamheten som på detta sätt kan avgränsas till egna
Lokaler är vuxenutbildningen, vilket skulle innebära att:
-

Hus E i kv Läroverket i stället för vuxenutbildningen kan inrymma annan
verksamhet, t ex Individuella programmet och specialundervisningen.
Att industrihallen (utan extra våningsplan) kan anpassas till viss
undervisning inom Estetiska programmet:
-den nya Konst- och forminriktningen, som idag saknar permanenta lokaler
med provisoriskt finns i industrihallen.
-slagverksundervisningen, som idag finns på plan 5 i kv Psilaner och inte
sällan stör annan undervisning
-en teaterlokal, större och mer funktionell än nuvarande ”samlingssal”.
Önskemål om en sådan teaterlokal finns även från föreningslivet, varför
denna lokal kan hyras ut på kvällstid, helger och lov. Teaterlokalen skulle på
sikt även kunna iordningställas som aula för Törnströmska gymnasiet.

Ur ekonomisk synpunkt finns stora skillnader mellan den ursprungliga lokalplanen och det nya förslaget t ex vad gäller investeringsbelopp och
avskrivningstid. Den årliga driftkostnaden bedöms emellertid kunna rymmas
inom de ramar som tidigare presenterats avseende ökade kostnader för att
genomföra den nya organisationen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-12, §65, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen enligt
förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Elevrådet
Rektorer/chefer
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/119 612

§ 73
Vinnare i namntävling - gymnasieskolor
I samband med delningen av Chapmanskolan i tre fristående gymnasieenheter
utlystes en namntävling. En särskild jurygrupp tillsattes. Gruppen föreslog tre
namn som fastställdes av utbildningsnämnden vid augustisammanträdet.
De vinnande förslagen skulle erhålla pris i någon form.
Bland förslagen fanns tre som sedan blev de slutliga namnen.
med anledning av detta föreslås att en prissumma om 3 000:- fastställs.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

utdela ett presentkort till vardera vinnande förslag om 1 000:-

att

priset utdelas i samband med en invigning av respektive skola
under hösten 2001

att

skolans elevråd tillsammans med respektive rektor/chef ges i
uppdrag att planera invigning av skolorna.

Elisabet Peijne, m, yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 74
Motionssvar Ungdomsparlamentet
Ärendet utgår.
________________
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Kommunledningsförv.
Akten
§ 75

Sammanträdesprotokoll
2001/198 007

Yttrande över revisionens granskning av upphandlingsverksamheten
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en fortsatt granskning
av upphandlingsverksamheten i kommunen. Rapporten är överlämnad till
utbildningsnämnden för yttrande.
I yttrandet är följande kapitel särskilt belysta:
- Kapitel 4, Mål och måluppfyllelse
Utbildningsnämnden instämmer helt vad gäller redovisade skillnader mellan
policy/reglemente och ”verkligheten”. Det gäller framför allt den numera
uteblivna möjligheten till support i anskaffningsärenden. Upphandlingar görs i
stort antal inom utbildningsförvaltningen. Det är därför ytterst angeläget att
upphandlingsenheten har tillräckliga resurser för information och utbildning i
dessa frågor. Så är det inte i nuläget – efter att enhetens resurser minskat.
- Kapitel 5, Den centrala upphandlingsenheten
Det bör skärskilt betonas de allvarliga konsekvenser, exempelvis skadestånd,
som kan bli följden av att samverkan, medverkan och stöd vid förvaltningsspecifika anskaffningsärenden inte alls kan ges i den önskvärda omfattningen
från upphandlingsenheten. Neddragningen av antalet tjänster på upphandlingsenheten – och därigenom möjligheten att biträda förvaltningarna i anskaffningsärenden – borde ha gjorts först efter att kompetens- och bemanningsfrågorna
blivit klara på förvaltningarna. Inom utbildningsförvaltningen finns idag ett stort
antal medarbetare som hanterar förhållandevis stora inköpsvolymer. Det gäller
nu för förvaltningen att försöka avsätta resurser för kompetenshöjning av
arbetsledare m fl som gör inköp samt att skapa utrymme för en intern kontaktperson i olika anskaffningsärenden. Detta kommer att ta oönskade resurser från
kärnverksamheten.
- Kapitel 6, Internt stöd och samarbete i upphandlingsfrågor
Utbildningsnämnden instämmer i den problembild som rapporten uppvisar.
Nämnden anser det inte acceptabelt att den uppbyggnad av en central
upphandlingsenhet – finansierad genom ramjustering av förvaltningarnas
budgetar – som gjort s under ett antal år nu delvis raserats. Enheten bör snarast
få tillbaka sina resurser för att klara det viktiga interna stödet och samordningen
i anskaffningsfrågor.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-09-12, § 69, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna yttrande över KPMG:s granskning av upphandlingsverksamheten
enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Sammanträdesprotokoll
2001/73 102

§ 76
Kompletteringsval
Ingegerd Holm, s, föreslår att Kerstin Andersson, s, skall väljas som
kontaktpolitiker för Estetiska programmet.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 77
Delegationsärenden
Ärenden som fattats på delegation av utbildningschefen och personalsekreteraren redovisas vid sammanträdet.
Ärendena finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.
_______________
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§ 78
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från:
1. Svenska Kommunförbundet angående konferens ”Mottagande och intagning
till gymnasieskolan och påbyggnadsutbildning i komvux läsåret 2002/2003”.
2. Svenska Kommunförbundet angående konferens ”Utbildning om personuppgiftslagen”.
3. Integrationsverket och Svenska kommunförbundet angående ”Kraftsamling
mot rasism, utveckling av lokala insatser”
Utbildningsnämnden beslutar
att

Ingegerd Holm och Jörgen Andersson skall delta i konferensen ”Mottagande och intagning till gymnasieskolan….”

att

Jesper Magnusson skall delta i ”Utbildning om personuppgiftslagen”

att

de som är intresserade skall delta i ”Kraftsamling mot rasism…”

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 79
ÖVRIGT
Ingegerd Holm och Rune Lindberg informerar om konferens angående IT i
skolan.
________________
Anne-Louise Rosell och Rune Lindberg informerar om konferens angående
Aschbergers syndrom.
________________
Rune Lindberg informerar om att eleverna vid Fordonsprogrammet har gjort
en film om utbildningen.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 80
Anmälningsärenden
Christer Holmberg, s, påpekar att Handikapprådets protokoll saknas bland
anmälningsärendena.
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-08-22

Kommunfullmäktige

§ 127
Ökad sysselsättningsgrad och flexibla
arbetstider

Kommunfullmäktige

§ 134
Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 136
Ändring av Vårdförbundet Blekinges
förbundsordning

Kommunfullmäktige

§ 142
Svar på motion om ”En skola fri från
mobbning”

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets förslag till
Skolverket på dimensionering av riksidrottsgymnasier m m 2002-05

Skolverket

Nyhetsbrev nr 8

Statsrådsberedningen

Propositionsförteckning Riksmötet
2001/2002

________________

Sign

Sign

Sign

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum

kl 08.30 – 12.50

Beslutande

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
Rune Lindberg (s)
Anne-Louise Rosell (s)
May Sjöbäck (s)
Thomas Jeppsson (m)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Erland Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Agne Jepson
Göran Palmér
Eva Magnusson-Larsson
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Anders Svensson
Ingela Svensson
Kerstin Åkesson

lärare
utbildningschef
personalsekreterare
utvecklingschef
administrativ chef
ekonom
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Rune Lindberg (s)

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2001-10-29

Underskrifter

Paragrafer: 81 - 93

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

Sign

Sign

Sign
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§ 81
INFORMATION
Utvärdering av elevenkäten
Un2001/250 612
Agne Jepson redovisar svaren på en elevenkät som genomfördes vårterminen
2001.
Informationen tas till protokollet.
_______________
Omvårdnadsprogrammet
Tommy Rönneholm informerar om det pågående arbetet med att göra Omvårdnadsprogrammet intressantare för eleverna.
Informationen tas till protokollet.
________________
Time Gymnasiet
Tommy Rönneholm informerar om arbetet med framtagande av en ny utbildning
inom gymnasieskolan. En arbetsgrupp bestående av representanter från lokala
IT-/Telekomföretag, Liber Hermods och gymnasieskolan har arbetat med detta.
Målsättningen är att skapa en högskoleförberedande gymnasieutbildning som
ger eleverna såväl en bred behörighet till högskolestudier som en bra grund för
fortsatta studier i framtida yrkesverksamhet. Utbildningen skall inriktas mot
datavetenskap och telekommunikation.
Arbetsgruppen föreslår en utbildning med ett kursinnehåll som framför allt
hämtas från Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps-, El-, Medie- och Estetiska
programmet.
Informationen tas till protokollet.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Lokalfrågor
Planer finns på att flytta Vuxenutbildningen till ”Forskarhuset, som är under
uppbyggnad på Gräsvik.
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget att flytta Vuxenutbildningen till
Gräsvik med hänsyn till
- samnyttjande av lokaler m m med Högskolan
- närheten till Högskolan
- beaktande av den totala kommunnyttan
Kostnaderna skall beräknas.
Ärendet återkommer till utbildningsnämnden.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 82
Budgetuppföljning
Anders Svensson redovisar budgetuppföljning per den 2001-09-30.
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa ett 0-resultat för
helåret 2001.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 2001-09-30

att

disponera reserven till nämndens förfogande enligt följande:

Belopp (tkr)
300

Överförs till vht:
655 (lokaler)

300

672 (utb.nämndens
kansli)

150

677 (IT-verksamhet)

200

654 (Läromedel)

För täckande av kostnader för:
Ökade hyreskostnader, flyttkostnader och ombyggnader av
lokaler
Rekryteringskostnader för nya
rektorer/chefer samt utökning
med 0,75 ekonomtjänst fr o m 1/9
Återställande av 1,0 IT-teknikertjänst från halvårsskiftet 2001.
Besiktning av Wartena.

Tillsammans med tidigare beslutade anslaget för att täcka kostnaden för utökad
ledningsorganisation (350 tkr) innebär ovanstående förslag att reserven till
nämndens förfogande i sin helhet är förbrukad.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________

Sign

Sign

Sign
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§ 83
Uppföljning av sjukfrånvaro
Med anledning av den ökade sjukfrånvaron i kommunens förvaltningar, har
personaldelegationens ordförande beslutat att förvaltningarna i samråd med
personalorganisationerna och kommunledningsförvaltningen skall analysera
sjukfrånvaron och lämna en skriftlig rapport till personaldelegationen i oktober
månad. Rapporten skall även innehålla vilka åtgärder som kommer att vidtagas
med anledning av analysen.
Perioden som har analyserats är januari – april 2001 jämfört med samma period
år 2000. Sjukfrånvarointervallet som är föremål för analys är dag 28-90
under nämnda period. Den totala sjukfrånvaron i intervallet som skall analyseras
har ökat från 179 dagar år 2000 till 206 dagar år 2001.
Rapporten innehåller också:
- Åldersmässig fördelning
- Könsmässig fördelning
- Personalkategorier
- Analys
Förslag till åtgärder
Exempel på insatser i syfte att öka förvaltningens samlade kunskap kring sjukfrånvaro och ohälsa på utbildningsförvaltningen:
- Öka medvetenheten och den samlade kunskapen kring hur man upptäcker
signaler på ohälsa och risk för sjukfrånvaro.
- Fokusera på frågor kring ohälsa och sjukfrånvaro vid arbetsplatsträffar, i
medarbetarsamtal och i samverkansgrupp på förvaltningen.
- Samtliga chefer och arbetsledare erbjuds under våren 2002 utbildning i
rehabiliteringsanknutna frågor, i samverkan med försäkringskassan.
- Stärka kommunhälsans roll i rehabiliteringsarbetet, genom att informera om
de insatser som kan göras i samarbete med kommunhälsan.
- Genom kontinuerlig arbetsmiljöutbildning för chefer/arbetsledare och
fackliga företrädare betona det gemensamma åtagandet i förvaltningens
arbetsmiljöarbete.
- Uppföljning och analys av sjuktalet regelbundet på alla nivåer i
organisationen, samt följa utvecklingen totalt i kommunen.
- Tillsammans med försäkringskassan analysera långtidssjukskrivningar vad
avser diagnoser och rehabiliteringsmöjligheter.
Sign

Sign

Sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-10, § 75, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna rapport om sjukfrånvaro.
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats:
att godkänna förslag till åtgärder.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna rapport om sjukfrånvaro

att

godkänna förslag till åtgärder

att

redovisa kostnader för sjukfrånvaro i samband med
personaluppföljningen.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-10-24
7
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Trafikutskottet
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/254 310

§ 84
Trafikfrågor
Tommy Rönneholm redovisar ärendet.
1. Mellan kvarteret Läroverket och kv Psilander passerar idag ett stort antal
elever och personal tillhörig Utbildningsförvaltningen. Även framdeles, efter
den definitiva delning av gymnasieskolan, kommer denna gångtrafik att vara
intensiv. Då Drottninggatan är både rak och lång, är det inte ovanligt att
bilförare håller högre hastighet än 50 km/tim just utanför skolan. En
hastighetsbegränsning till 30 km/t, ev tillsammans med någon form av
farthinder, skulle öka säkerheten för gångtrafikanter.
2. På Östra Hamngatan utanför Byggprogrammets gård finns idag
parkeringsplatser för turistbussar. Dessa p-platser ligger på båda sidor om
utfarten från byggården, vilket försvårar in- och utfart samt gör framför allt
utfart riskabel, då sikten blir mycket begränsad när bussar använder dessa pplatser.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

överlämna skrivelsen till trafikutskottet för yttrande.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 85
Motionssvar Ungdomsparlamentet
Ungdomsparlamentet i Blekinge län är ett projekt som finansieras av landstinget
och olika fonder. Projektet presenterades i kommunfullmäktige den 16
december 1999. Ungdomsparlamentet i Blekinge höll sammanträde den 3-4
mars 2000 i Ronneby.
Karlskrona kommun har fått in 79 motioner, av vilka 36 berör utbildningsförvaltningens verksamhet.
Motion nr 56
Ökat elevinflytande vid personalanställningar
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att avslå förslaget om att elevrepresentanter får medverka vid nyanställning
av lärare.
Ingegerd Holm (s) yrkar avslag till yttrandet och bifaller motionen i sin helhet.
Elisabet Peijne (m) yrkar bifall till Ingegerd Holms yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Ingegerd Holms och Elisabet Peijnes yrkande
mot förvaltningens förslag.
Utbildningsnämnden beslutar bifalla motionen.
Utbildningsnämnden beslutar att bifalla motionen.
________________
Motion nr 39
Fler lärare
Motionären menar att många lärare upplevs stressade i sitt arbete, bl a på
grund av få lärare och hög arbetsbelastning. Ungdomsparlamentet föreslår
att kommunen skall anställa flera lärare, i alla fall se över budgeten.
I förslag till yttrande framgår bl a
att utbildningsnämnden verkar inom fastlagda ramar. Nämnden strävar
efter att inom ramarna öka personaltätheten.
Elisabet Peijne (m) tillstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
________________

Sign

Sign

Sign
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Motion nr 14
Undervisningen
Motionären föreslår att lektionerna skall göras inspirerande.
Utbildningsnämnden beslutar för egen del
att uppdra åt utbildningsförvaltningen att i samråd med elevrådet
föreslå åtgärder för att öka elevernas delaktighet i verksamheten.
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 17
Lärare
Motionären föreslår att skolan skall anställa kompetenta lärare i stället för
obehöriga.
I förslag till svar framgår bl a:
Skollagen föreskriver att behöriga lärare skall anställas om möjligt. Obehöriga
lärare får anställas enligt skollagen med tidsbegränsning.
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
________________
Motion nr 100
Dataserver
I förslag till yttrande framgår:
att Mediaprogrammets server och elevkonto integreras i förvaltningens
utbildningsnät samt administreras av skoldata-teknikerna.
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
________________
Motion nr 46
Bättre elevskåp på Chapmanskolan
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 43
Körkort
I yttrandet framgår att körkortsutbildning redan idag ingår i Fordons- och
Byggprogrammen.
Ordföranden föreslår att texten i yttrandet skall utökas med:
”Möjligheter och behov till körkortsutbildning skall ses över inom andra
program på gymnasiet, samt att det idag finns möjlighet till körkortsteori inom
det individuella valet”.

Sign

Sign

Sign
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Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
________________
Motion nr 65
Mera valfrihet
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen
________________
Motion nr 48
Samarbeta ”god damit”
Utbildningsnämnden beslutar avslå motionen.
________________
Motion nr 190
Nätverk mot rasism/främlingsfientlighet/nazism
I yttrandet framgår bl a
att avslå motionen, då det redan förekommer ett aktivt arbete mot rasism/
nazism och då innehåll, utformning och verkställighet av detta arbetet
bör handläggas av skolans elever och personal.
Ingegerd Holm (s) yrkar att motionen skall anses besvarad.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Ingegerd Holms
förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Ingegerd Holms förslag.
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
________________
Motion nr 35
Slopa friskolorna
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________

Sign

Sign

Sign
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Motion nr 94
Jämställdhet
Utbildningsnämnden beslutar för egen del
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att undersöka behov och möjligheter
att inrätta ett särskilt forum för jämställdhetsfrågor på respektive gymnasieskola inom förvaltningen samt att föreslå representation i ett sådant
forum
att

utbildning inom jämställdhet för lärarkåren genomförs inom ramen för
de anställda kompetensutvecklingsdagarna varje läsår.

Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 33
ITK-klass
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen
________________
Motion nr 4
Tentakostnaderna tas bort
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 5
Veg-maten ska bli bättre
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen
________________
Motion nr 25
Alternativ mat – bröd, cornflakes etc
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 26
Hårnät införs och makt åt folket
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-10-24
12
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Motion 28
Maten blir bättre, genom mer pengar till kommunen
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 37
Skolmaten ska bli bättre
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
________________
Motion nr 53
Ekonomin ses över så att ekologisk mjölk kan serveras
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 58
Maten ska vara näringsriktig och se god ut
Alternativ kan vara att det serveras ett vegetariskt alternativ till köttet varje
dag så att man kan få välja
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
________________
Motion nr 81
Inackorderingsbidraget utbetalas alla månaderna under året och att det höjs
till minst 2 500 kronor i månaden
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 131
Busskort ges till elever som inte har gångavstånd till skolan
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________
Motion nr 146
Man ska få busskort av skolan om man har föräldrar man bor hos utanför
stan
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
________________

Sign

Sign

Sign
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Motion nr 156
Folk som bor en bit från skolan ska få busskort under vintertiden
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
___________________

Motion nr 171
Galgamarksborna ska ha busskort till skolan
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
___________________

Motion nr 179
Införa någon typ av busskort till alla elever på skolan
Skolan ska vara avgiftsfri – står det inte i lagen?
Alla ska behandlas lika
Utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
___________________

Motion nr 191
Resa
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
___________________

Motion nr 24
För många prov
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
___________________

Motion nr 29
Större påverkan i undervisningen
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
___________________

Motion nr 67 och 13
Idrott och mer idrott på gymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
___________________

Motion nr 183
Politisk dag
Förslag till yttrande:
Detta ingår i ordinarie undervisning.
Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad.
______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2001/208 027

Yttrande över: ”Kvalificerad vidareutbildning kräver nedsättning i tjänst”
Skrivelse har inkommit från två idrottslärare på utbildningsförvaltningen. De
ingår i den grupp på fyra lärare som omfattas av utbildningsnämndens beslut
2000-03-22, gällande erbjudande om vidareutbildning för lärare med vissa
förmåner.
I beslutet ingår vidareutbildning av ettämneslärare i gymnasiet till gymnasielärare med matematik som andra ämne, 70 poäng samt vidareutbildning av
ettämneslärare i gymnasiet till gymnasielärare med datakunskap som andra
ämne, 60 poäng.
Utbildningsnämnden beslutade om att erbjuda fritidsstudiebidrag i enlighet med
kommunens regler med tillägget att ersättning för resor också ges, d v s:
- Bidrag med 100% av rese-, kurs- och litteraturkostnader (dock max 5 000 kr
per år/person
- Ledighet med lön för kurssammankomster, tentamina och seminarier (högst
20 dagar/termin)
Utbildningsförvaltningen bedömer att inga nya fakta tillkommit i ärendet för att
motivera ett förändrat beslut.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att tidigare fastställda villkor för vidareutbildning av lärare som omfattas
av utbildningsnämndens beslut av den 2002-03-22 gäller tills vidare.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-10, § 77, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

tidigare fastställda villkor för vidareutbildning av lärare som omfattas
av utbildningsnämndens beslut av den 2002-03-22 gäller tills vidare

att

ge förvaltningen i uppdrag att analysera studiesituationen för lärargruppen
som omfattas av utbildningsnämndens beslut, i samråd med berörd rektor.

Jörgen Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 87
Remiss: Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Kommunstyrelsens genomförandegrupp har sänt ovan nämnda förslag för
yttrande.
Under våren 2001 presenterades förslag till ny serviceförvaltning. Under
sommaren erhölls synpunkter på förslaget där det konstaterades att det ej fanns
goda förutsättningar för att genomföra detsamma. Ett nytt underhandsdirektiv
gavs där ett gemensamt förslag skulle presenteras av förvaltningscheferna.
Uppgiften från kommunstyrelsens ordförande var att organisera
administrationen så att:
1. Sårbarheten i administrationen minskar d v s back-up funktioner för vissa
befattningar skall finnas.
2. Samordning över förvaltningsgränserna måste öka för att minska
otryggheten.
3. Kompetensutveckling tryggas, så att framtida rekryteringar till
administrativa befattningar underläggas och förmågan att behålla
nyckelpersoner ökar.
Förslaget omfattar i dagens läge, enligt tolkning, för utbildningsförvaltningens
del ekonomer och personalsekreterare, ej övrig personal- och ekonomiadministration. Detta är viktigt då ett decentraliseringsarbete har påbörjats inom förvaltningen, som syftar till att skapa stödfunktioner för respektive skolledning på lokal nivå. I detta ingår bl a utlokaliserat ekonomistöd.
Utbildningsnämnden förutsätter att förvaltningen kan lägga ut förvaltningsspecifika uppdrag som exempelvis justering av interkommunala ersättningar, framtagande av resursfördelningssystem och stöd i uppföljning till enskilda rektorsområden.
För utbildningsförvaltningens vidkommande är det väsentligt att den förändringsprocess som påbörjats också kan kompletteras med decentraliserad administrativt stöd. Utbildningsnämnden förutsätter att en dialog finns mellan de enligt förslaget nyetablerade personal- och ekonomifunktionerna och respektive
förvaltning där uppdrag, ansvar m m klargörs. Då organisation i något sammanhang närmast liknats vid inhyrd konsulttjänst.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande enligt förslaget.
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Yrkanden
Ingegerd Holm (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande.
Elisabet Peijne (m) och Erik Lindborg (fp) yrkar avslag till förslag till yttrande.
Elisabet Peijne (m) yrkar följande tilläggsattsats:
att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda personalgrupper
Ingegerd Holm (s) yrkar bifall till Elisabet Peijnes tilläggsattsats.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till yttrande mot
Elisabet Peijnes avslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens yttrande.
Votering begärs.
Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Kerstin Andersson (s), Ingegerd Holm (s), Christer Holmberg
(s), Rune Lindberg (s), Anne-Louise Rosell (s), May Sjöbäck (s), Erland Olsson
(s), och Jesper Magnusson (s).
Följande röstar nej: Elisabet Peijne (m), Ann-Charlotte Löfvenberg (m), Thomas
Jeppsson (m), Jörgen Andersson (c) och Erik Lindborg (fp).
Utbildningsnämnden beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster enligt förvaltningens förslag.
Den borgerliga gruppen lämnar skriftlig reservation.
Ordföranden ställer proposition på Elisabet Peijnes tilläggsattsats.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

lämna yttrande enligt utbildningsförvaltningens förslag

att

uttala stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda
personalgrupper.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
________________
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Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/165 628

§ 88
Yttrande: ”Hur ska jag välja för att kunna studera vidare? Högskoleblock
kan vara svaret.”
Motionen syftar till att eleverna skall få så bred behörighet som möjligt till
högskolans utbildningar, och att dessa behörighetsgivande kurser samlas i s k
högskoleblock inom ramen för såväl valbara kurser som det individuella valet.
Beroende på de nationella programmens olika kursinnehåll anges fyra olika s k
högskoleblock:
- Naturvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Övriga nationella program
Utbildningsnämnden förslås besluta
att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förtydliga informationen till
eleverna i årskurs nio och till eleverna i gymnasieskolan angående
behörighetskraven till högskolans utbildningar, såväl vilka kurser som
ger särskild behörighet som elevernas möjligheter att läsa dessa kurser.
Yrkanden
Erik Lindborg (fp) och Jörgen Andersson (c) yrkar bifall till förslaget.
Jörgen Andersson (c) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
Utbildningsnämnden beslutar för egen del
att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att förtydliga informationen till
eleverna i årskurs nio och till eleverna i gymnasieskolan angående
behörighetskraven till högskolans utbildningar, såväl vilka kurser som
ger särskild behörighet som elevernas möjligheter att läsa dessa kurser.

Utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget.
_______________
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Kopia till:
Handikappnämnden
J Melin
I Ohlsson
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/73 102

§ 89
Kompletteringsval
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Ann-Charlotte Löfvenberg (m) till ersättare i Handikapprådet

att

utse Elisabet Peijne (m) som ersättare i programrådet för Barn- och
fritidsprogrammet.

_______________
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§ 90
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av utvecklingsledaren till vik chef för Vuxenutbildningen
under tiden 011119—23. Dnr 2001/161 023.
Sökande från annan kommun till Vuxenutbildningen i Karlskrona inom
statsbidragets för Kunskapslyftet. Dnr 2001/19 615.
Mottagande av sökande till gymnasieskolan i Karlskrona från annan kommun
som föranleder särskilt yttrande/beslut. Dnr 2001/261 612.
Sökande till gymnasieskolan med val utanför kommunen som föranleder särskilt
yttrande/beslut. Dnr 2001/261 612.
Sökande till annan kommuns vuxenutbildning, påbyggnadsutbildningar vt –01.
Dnr 2001/262 615.
Utbildningsnämnden beslutar godkänna redovisningen.
_______________
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§ 91
Personuppgiftsombud
Sedan 2001-10-01 skall varje kommun ha ett personuppgiftsombud enligt
den nya personuppgiftslagen. Personen skall vara kontaktman mot olika
personregister som förs, liksom personuppgifter på hemsidor m m.
Karlskrona kommun har valt att varje nämnd ansvarar för att utse eget
personuppgiftsombud.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

utse Björn Pettersson till personuppgiftsombud för utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 92
Övrigt
Rune Lindberg (s) rapporterar från en konferens angående nazism.
Christer Holmberg (s) frågar om varför inte alla datorerna fungerar på
gymnasiet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-10-24
22
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 93
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-09-26

Lokala styrelsen
Ehrensvärdska gymnasiet

Sammanträdesprotokoll
2001-10-03

Skolverket

Kommunblad med jämförelsetal
för huvudmän

Skolverket

Rapport nr 197
Attityder till skolan 2000

_______________
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum

kl 08.30 – 12.30

Beslutande

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
May Sjöbäck (s)
Anders Andersson (m)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Thomas Jeppsson (m)
Torbjörn Åkesson (c)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Göran Palmér
Eva Magnusson-Larsson
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus
Anders Svensson
Ingela Svensson
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
ersättare
utbildningschef
personalsekreterare
utvecklingschef
administrativ chef
ekonom
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Rune Lindberg (s)

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2001-12-03

Underskrifter

Paragrafer: 94 - 106

Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
2001-11-27
2
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 94
INFORMATION
Elevrådet
Henric Carlsson, Olle Sohlin, Hugo Aronsson och Sophia Ljungberg informerar
om elevrådets verksamhet och framtidsplaner.
Informationen tas till protokollet.
_______________
Nytt resursfördelningssystem
En arbetsgrupp bestående av rektorer, administrativ chef och ekonomer arbetar
med att få fram ett nytt resursfördelningssystem.
Informationen tas till protokollet.
________________
Underlag för internbudgetarbete
Anders Svensson informerar om internbudgetarbetet.
Informationen tas till protokollet.
_______________
Idrottslokaler
Utgår.
________________
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Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/144 042

§ 95
Budgetuppföljning
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa ett 0-resultat för år 2001.
Eventuellt finns risk för överskridande om max 0,5 Mkr.
Utfallet per den 31 oktober, +4,2 Mkr skall jämföras med förra årets resultat
vid motsvarande tidpunkt som var +12,4 Mkr. Resultatet vid årets slut år 2000
slutade på +5,0 Mkr.
De pengar som avsatts för ny organisation har inte ännu använts i den utsträckning som tidigare planerats. Detta beroende på att tidplanen har förskjutits. En satsning görs nu under årets sista månader bl a på uppbyggnad av
nya institutioner, fortbildning och marknadsföring. De 1 Mkr som tidigare innehållits har återförts till läromedelsanslaget på gymnasiet.
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Finansiella poster

+ 0,2
+ 0,3
- 1,4
+-0
+ 0,9

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-14, § 84, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2001

att

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut av den 25 oktober 2001,
§ 155, hos kommunstyrelsen begära att den kompensation för utökad
nationell timplan inom gymnasieskolan som kommunen erhållit, om ca
700 tkr, ska tillfalla utbildningsnämnden i det fall nämnden inte kan
rymma de ökade kostnaderna inom sina ramar under år 2001.

Ingegerd Holm (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att

uppmana förvaltningen att anpassa verksamheten så att den kan
bedrivas inom givna ramar.

Elisabet Peijne (m) och Jörgen Andersson (c) yrkar bifall.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tilläggsattsatsen.
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Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2001

att

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut av den 25 oktober 2001,
§ 155, hos kommunstyrelsen begära att den kompensation för utökad
nationell timplan inom gymnasieskolan som kommunen erhållit, om ca
700 tkr, ska tillfalla utbildningsnämnden i det fall nämnden inte kan
rymma de ökade kostnaderna inom sina ramar under år 2001.

att

uppmana förvaltningen att anpassa verksamheten så att den kan
bedrivas inom givna ramar.

________________
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Kopia till:
Elevrådet
Rektor/chef
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/193 612

§ 96
Utbildning i Första hjälpen
Elevrådet har i skrivelse begärt att alla elever skall få undervisning i Första
hjälpen från läsåret 2001/02.
Då utbildningen skulle bli rätt omfattande om alla elever under ett läsår
skulle erbjudas en fullständig Första hjälpen-utbildning föreslås följande:
Den undervisning som erbjuds inom ”Första hjälpen” skall endast ge en enkel
Orientering om vilka hjälpinsatser som ges vid olyckstillfälle, utbildningen ger
Inte full kompetens i att hantera skadade, men kan ge insikt i enklare åtgärder.
En årskurs, förslagsvis årskurs 1, har inom ramen för sin undervisningstid, utbildning i Första hjälpen. Denna utbildning ligger kontinuerligt kvar, med start
läsåret 2002/03, på så sätt nås alla elever vid gymnasieskolorna.
Då utbildningen förmodas kräva personal med kompetens att undervisa i
”ämnet”, bör personalgrupper inom respektive gymnasieskola erbjudas utbildning. Möjlighet finns naturligtvis att anlita ”frivilligorganisationer” i
utbildningen.
Utbildningsnämnden beslutar
att

alla elever erbjuds en enkel orientering i ”Första hjälpen”–insatser från
läsåret 2002/03

att

utbildningen ges i en årskurs, under gymnasieperioden, respektive
skola beslutar själv vilken årskurs

att

rektor/chef vid gymnasieskolorna svarar för att utbildningen genomförs.

_______________
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Kopia till:
Rektor/chef
Akten
§ 97

Sammanträdesprotokoll
2001/290 615

Förslag till förändringar av arbetssätt och lokaler samt att inlemma
en ny gymnasieutbildning i vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har idag sin verksamhet i kv Läroverket, kv Sjöblad,
kv Ruthensparre (”Plankan”) samt på Wämö Center. Denna geografiska
spridning för med sig problem för verksamheten, såväl pedagogiska som
ekonomiska/administrativa. Ett effektivt nyttjande av nuvarande lokaler är
inte alltid möjligt. Vissa lokaler är dessutom diskutabla ur arbetsmiljösynpunkt, varför både Kommunhälsan och Arbetarskyddsnämnden är inkopplade.
Vuxenutbildningen i Sverige står inför stora förändringar, dels fasas det s k
Kunskapslyftet ut, dels talas allt oftare om ”det livslångs lärandet” och i samverkan med arbetslivet och andra utbildningsanordnare, inte minst högskolan.
En ny gymnasieutbildning har på uppdrag av utbildningsnämnden tagits fram
i samverkan med lokala företag, Blekinge Tekniska Högskola och Liber
Hermods.
Målsättningen med den nya gymnasieutbildningen är att skapa
- en utbildning som ger bred behörighet till högskoleutbildning och en bra
grund för fortsatta studier och framtida yrkesverksamhet
- en utbildning med kurser som ger eleverna motivation, allmänbildning och
självförtroende
- en utbildning som är lika attraktiv för flickor som för pojkar
Utbildningen kan starta höstterminen 2002 med 25 elevplatser (fullt utbyggd 75
elever läsåret 2004/05). Det bör uppmärksammas, att nuvarande specialutformade program inom Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, men lägre än elevkostnaden för Teknikprogrammet och Medieprogrammet.
Beräknad kostnad: 70 000 – 75 000 kr/år/elev.
Utbildningen föreslås heta TIME-gymnasiet. Med tanke på inriktning, målsättning och arbetssätt föreslås denna gymnasieutbildning ingå i vuxenutbildningens organisation.
Under en lång period har nya lokallösningar sökts för Vuxenutbildningen.
Målet är att nå en samlad verksamhet, som dessutom ger fysiska förutsättningar
arbeta med de ambitioner som gäller samverkan och utveckling mot ett livslångt lärande. En lokalisering när Blekinge Tekniska Högskola är en förutsättning att nå detta. Det pågår byggnation för högskolans och näringslivets räkning
på Gräsvik som beräknas vara inflyttningsklar ca juli/augusti 2002. Ägare är
det kommunala bolaget Kruthusen. Här finns f n ledig yta på ett våningsplan,
som kan uppfylla alla krav för vuxenutbildningens behov. Även för det s k
TIME-gymnasiet finns de rätta förutsättningarna.
Förhyrning av lokaler på Gräsvik beräknas kosta 2,0-2,2 Mkr per år.
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Utbildningsförvaltningen har efter noggrann undersökning kommit fram till
att denna hyreskostnad kan rymmas inom budgetramarna. Förutsättningarna
är naturligtvis, att samtliga hyreskostnader för de lokaler vuxenutbildningen
idag hyr utanför kv Läroverket inte kvarstår.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-19, § 93, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna inrättande av ny gymnasieutbildning, TIME-gymnasiet
enligt förslaget

att

godkänna förhyrning av lokaler på Gräsvik av bolaget Kruthusen
för Vuxenutbildningens verksamhet inkl den nya gymnasieutbildningen,
TIME-gymnasiet, under förutsättning att nuvarande hyreskostnader för
Lokalerna i kv Sjöblad, kv Ruthensparre (”Plankan”) samt Wämö Center
samtidigt upphör

att

förlägga TIME-gymnasiet under vuxenutbildningens ansvarsområde
och under ledning av rektor/chef för vuxenutbildningen.

Elisabet Peijne (m) och Jörgen Andersson (s) yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna inrättande av ny gymnasieutbildning, TIME-gymnasiet
enligt förslaget

att

godkänna förhyrning av lokaler på Gräsvik av bolaget Kruthusen
för Vuxenutbildningens verksamhet inkl den nya gymnasieutbildningen,
TIME-gymnasiet, under förutsättning att nuvarande hyreskostnader för
lokalerna i kv Sjöblad, kv Ruthensparre (”Plankan”) samt Wämö Center
samtidigt upphör

att

förlägga TIME-gymnasiet under vuxenutbildningens ansvarsområde
och under ledning av rektor/chef tillika projektledare för vuxenutbildningen och TIME-gymnasiet.

________________
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Kopia till:
2001/149 610
Samtliga rektorer
§ 98
Akten
Förslag till tidsplan för fortsatt organisationsarbete
Under våren 2001 beslutades om delning av Chapmanskolan i tre nya
gymnasieskolor. Förändringsarbetet fortskred under våren, personal fördelades
på de nya enheterna och ny skolledarorganisation sjösattes.
Den nya ledarorganisationen har nu haft viss tid att sätta sig in i verksamheten
och nästa steg i arbetet måste genomföras.
Förutom det intressanta arbetet på respektive gymnasieskola måste en hel del
yttre faktorer förändras.
Med anledning av detta föreslås utbildningsnämnden besluta om följande
tidsplan för det fortsatta förändringsarbetet:
1. Underlag för beslut om studie- och yrkesvägledarorganisationen klar i
december 2001, verkställs snarast möjligt, dock senast 2002-07-01.
2. Underlag för beslut om elevvårdsorganisationen klar januari 2002, verkställs
snarast möjligt, dock senast 2002-07-01.
3. Underlag för beslut om ny administrativ organisation till stöd och service för
verksamheten – januari 2002, verkställs senast 2002-07-01.
4. Reviderad delegationsplan klar senast 2002-01-01.
5. Underlag för beslut om Lokala styrelser på respektive skola klart senast
2002-02-01, verkställs senast 2002-07-01.
6. Lokalplaner, ombyggnation m m klara senast 2002-02-01. Lokalfrågorna
måste förmodligen tas i fler än ett steg. Därför måste respektive åtgärd för
varje skola läggas i en tidsaxel. De mest akuta frågorna för att klara
delningen skall lösas i 1:a omgången. Realistiskt bör vara att under en
treårsperiod anpassa respektive skolas lokaler till en ny organisation. De
första åtgärderna skall vara klara inför läsårsstarten ht 2002. Från hösten
2002 är ambitionen att respektive skola så långt som möjligt skall fungera
som hela självständiga enheter där samordning sker i gemensamma
angelägenheter som ej kan klaras av den egna enheten.
7. Underlag för beslut om nytt resursfördelningssystem klart senast 2002-0301, verkställs senast 2002-07-01.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-14, § 88, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Kopia till:
Rektor/chef för Omvårdnadsprogrammet
f v b till Programrådet

Sammanträdesprotokoll
2001/260 020

§ 99
Svar angående Omvårdnadsprogrammet
Programrådet för Omvårdnadsprogrammet har inkommit med skrivelse där det
påtalas behovet av ökad tid för den s k APU:n. Detta för att ge utökad tid för
lärarpersonal att genomföra utbildningen under praktikperioden. I skrivelsen
hänvisas till en modell som praktiserades under den tidigare huvudmannen
(landstinget). Denna modell har ifrågasatts sedan kommunaliseringen, p g a
minskat ekonomiskt utrymme.
Hela vår verksamhet skall verka inom givna ekonomiska ramar, detta har inneburit att samtliga verksamheter genomgått neddragningar och anpassningar till
gällande budgetläge.
För tillfället pågår en översyn av Omvårdnadsprogrammet i syfte att öka rekryteringen till utbildningen. Vad detta arbete mynnar vet vi idag inte, men
ambitionen är att skapa en bra och attraktiv utbildning. I uppdraget ingår också
att se över APU-delen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-14, § 89, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

med hänvisning till pågående programöversyn anse skrivelsen besvarad.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Fackliga representanter
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/291 006

§ 100
Sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2002
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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Kopia till:
Uc
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/20 002

§ 101
Delegation angående läsårstider
Utbildningsnämnden har att besluta om läsårstider. Då det skulle underlätta den praktiska handläggningen av läsårstider bör frågan kunna avgöras
utbildningschefen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-11-14, § 91, föreslagit
utbildningsnämnden besluta att delegera beslut om läsårstider till
utbildningschefen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 102
Kompletteringsval
Utgår.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 103
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Samverkansavtal avseende gymnasieprogram mellan Karlskrona kommun
och Ronneby kommun. UN2001/279 605.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 104
Kurser och konferenser
Ingegerd Holm (s) och Jörgen Andersson (c) informerar från en konferens
angående kunskapsrelaterade betyg.
Ingegerd Holm (s) och Jörgen Andersson (c) skall vid nästa sammanträde
informera från en konferens angående intagning till gymnasieskolan.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 105
Övriga ärenden
Jörgen Andersson (c) föreslår representation från Högskolan i de framtida
Lokala styrelserna.
Rune Lindberg (s) informerar om Öppet Hus på Fordonsprogrammet.
Ingegerd Holm (s) informerar om att Springerska fonden har fördelat
180 000 kronor till 10 sökande läsåret 2001/02.
Tomas Jeppsson föreslår att information skall gå ut till elever, föräldrar och
personal angående Vuxenutbildningens nya lokaler, TIME-gymnasiet och
tidsplan för det fortsatta organisationsarbetet. Kerstin Andersson och Göran
Palmér skriver informationen.
Göran Palmér informerar om sammanträde med representanter från Kalmar,
Nybro, Torsås, Öland och Emmaboda angående samverkansavtal med fri
sökning.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 106
Anmälningsärenden
Arbetsmiljöverket i Växjö

Besked efter inspektion den
2 november 2001

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-10-24

Kommunfullmäktige

§ 155
Delårsbokslut per den 31 augusti
2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen

Kommunfullmäktige

§ 162
Balansförteckning över obesvarade
motioner den 1 september 2001

Lokal styrelse
Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2001-10-03

Programråd
Livsmedelsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2001-10-03

Skolverket

Preliminärt besked om statsbidrag
för Kunskapslyftet, den särskilda
satsningen på gymnasial vuxenutbildning för år 2002

Skolverket

Ansökan från Elektronikcentrum i
Svängsta AB om rätt till bidrag för
en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun

Skolverket

Nyhetsbrev nr 9

_______________

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum

kl 08.30-12.10

Beslutande

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
Anne-Louise Rosell (s)
May Sjöbäck (s)
Rune Lindberg (s)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Thomas Jeppsson (m)
Malin Jogmark (v)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot

Övriga deltagare

Jesper Magnusson (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Göran Palmér
Eva Magnusson-Larsson
Mikael Thornéus
Ingela Svensson
Kerstin Åkesson

ersättare
ersättare
utbildningschef
personalsekreterare
administrativ chef
ekonom
sekreterare

Utses att justera

Elisabet Peijne (m)

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2001-12-21

Underskrifter
Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

Paragrafer: 107 - 114

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21/12 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar
I tjänsten
Sign

Sign

Sign
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§ 107
INFORMATION
Nytt resursfördelningssystem
Utgår.
_______________
Verksamhetsberättelse från Intagningsnämnden
86% av samtliga behöriga sökande till Karlskrona var, i september, intagna på
sitt 1:a handsval. Av grundskolans behöriga sökande var 97,9% intagna totalt
varav 85,7% på 1:a handsval.
76 sökande från grundskolan (10,7%) var vid huvudintagningen i juni obehöriga. Under sommaren tenterade 17 st elever och blev behöriga. I september
hade siffran obehöriga sjunkit till 8,3%.
Vakanta platser fanns på Elprogrammet, Hantverksprogrammet/florist, IB,
Livsmedelsprogrammet, Omvårdnadsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet.
_______________
Internationell variant av Samhällsvetenskapsprogrammet
Anna-Karin Göthberg, Agne Jepson och Olof Andersson informerar om ett förslag till en internationell variant av Samhällsvetenskapsprogrammet.
Förslaget har arbetats fram bl a med tanke på:
- Omvärldens ökade betydelse för eleverna
- Konkurrens med friskolor
- Det måste satsas mer på Samhällsvetenskapsprogrammet som är ett
flickprogram.
Utbildningsnämnden ser positivt på förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Personaluppföljning 0101—0108
2001/323 020
Personaluppföljningen innehåller bl a följande punkter:
- Antal anställda
- Antal årsarbetare
- Sysselsättningsgrad
- Arbetad tid
- Sjukfrånvaro
- Övertid och fyllnadstid
- Semester
Utbildningsförvaltningen har särskilt belyst det ökade övertidsuttaget och den
ökade sjukfrånvaron.
Det ökade övertidsuttaget härrör sig från de extra kurser på gymnasieskolan som
uppkom under vårterminen 2001. Redan anställda lärare tog på sig extra timmar
med särskild ersättning för dessa. Även extra timmar för särskild prövning kan
också ligga här.
Sjukfrånvaron har ökat under de första 8 månaderna jämfört med förra året.
Ökningen har skett i intervallet dag 1-14 och intervallet 90 dagar och överstigande. Ökningen av den långa sjukfrånvaron härrör sig bl a från besparingsarbetet under föregående läsår med större undervisningsgrupper och färre vikarier som ledde till att flera lärare sjukskrevs p g a stress. I ökningen ligger
också väntetider för att komma till behandling/operation, samt väntan på beslut om förtidspension.
Som stöd för arbetet med sjukfrånvaron finns den handlingsplan som antogs
av utbildningsnämnden i oktober 2001.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att minska övertidsuttaget i förvaltningen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
Sammanfattning av ”Sunna arbetsgrupp”
”Sunna arbetsgrupp” består av representanter från socialförvaltningen, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt Integrationsberedningen. Uppdraget är att försöka utveckla
och arbeta fram en gemensam syn i förvaltningarna som är verksamma inom
Sunnaområdet.
_______________
Sign

Sign

Sign
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Sjöbladsskolan
2001/280 026
Mot bakgrund av de miljöproblem som uppmätts och upplevts kraftiga i
Sjöbladsskolan samt att inga garantier kan ges om en problemfri miljö
(yttrande/analys från Arbetsmiljöverket, Kommunhälsan samt av fastighetskontorets anlitade expert)
beslutar utbildningsnämnden
att den vuxenutbildning som idag bedrivs i Sjöbladsskolan, under våren
2002 skall förläggas i ersättningslokaler
att

uppdra åt utbildningschefen att fortsätta förhandlingarna om hyreskostnaderna

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 108
Budgetuppföljning
Ingela Svensson informerar om att budgetuppföljningen visar på ett
0-resultat.
Tidsplan för årsbokslut 2001 redovisas.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2001/147 042

§ 109
Internbudget 2002
Ram för internbudgeten
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt mötet i november förvaltningens
nettoram till 163,6 mkr. I denna ingår en särskild speciallärarsatsning på
0,4 mkr samt ett extra anslag på 0,1 mkr för utökad städfrekvens. Nettoramen
är uttryckt i den lönenivå som gällde vid 2000 års utgång och den genomsnittliga prisnivån under år 2001.
Ramjusteringar
Nettoramen kommer att justerad så att den motsvarar den lönenivå som gällde
vid 2001 års utgång. Under förutsättning att den föreslagna omorganisationen
av den centrala ekonomi- och personaladministrationen genomföres från årsskiftet kommer dessutom ramen att justeras med anledning av detta. Nettoramen
kommer vidare att tillföras kompensation för prishöjningar med 1 %.
Intäkter
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag.
I övrigt är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra
kommuner, statsbidrag till kunskapslyftet och försäljning av tjänster från
Uppdragsutbildningen, tryckeriet, AV-centralen m m.
Kostnader
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämt mellan personalkostnader och övriga
omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland
annat på relativt höga hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra
kommuner och kostnader för läromedel/materiel.
Pågående omorganisationsarbete
För närvarande pågår arbetet med att införa den nya organisationen för gymnasieskolan som fastställdes under våren 2001. Utbildningsnämnden har fastställt en tidsplan för det fortsatta förändringsarbete som siktar mot att den nya
organisationen ska vara fullt genomförd till starten av läsåret 2002/2003.
Som ett led i förändringsarbetet kommer ett nytt resursfördelningssystem för
gymnasieskolorna att arbetas fram. Detta kommer att innebära att respektive
gymnasieskola får sina anslag i en ”påse” som man sedan har att fördela
mellan de olika verksamheter som ingår i skolans ansvarsområde.
Sign

Sign

Sign
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Underlag för beslut om detta resursfördelningssystem ska tas fram till
2002-03-01 och systemet ska tillämpas fr o m 2002-07-01. Detta kommer
att medföra ett behov av större eller mindre ombudgeteringar inom givna
ramar under året.
Förslaget till internbudget för år 2002 beaktar:
- 2001 års internbudget
- prognostiserat resultat för år 2001
- effekterna av under år 2001 beslutade åtgärder med anledning av den
pågående omorganisationen
- vuxenutbildningens flytt till nya lokaler på Gräsvik fr o m 2002-08-01.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att
att
att
att

godkänna föreslaget till driftbudget för år 2002
godkänna förslaget till investeringsbudget för år 2002
uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa en
preliminär fördelning av driftsanslag till de olika gymnasieskolorna
i avvaktan på nytt resursfördelningssystem
uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i
internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar.

Utbildningsförvaltningen föreslår följande ändring i det tidigare utsända förslaget till internbudget:
Vht 677 IT-verksamhet
Anslaget för IT-verksamhet föreslås reduceras med 250 000 kr genom att anslaget för köpta teknikertjänster minskas med 100 000 kr, vilket motsvarar den
föreslagna utökningen med 0,5 tjänst fr o m höstterminen 2002, samt genom att
anslaget för övriga omkostnader minskas med 150 000 kr.
Vht 690 Reserv till nämndens förfogande
Den ovan föreslagna reduktionen (250 000 kr) tillförs reserven till nämndens
förfogande, vilken därmed kommer att uppgå till 1 250 000 kr.
Elisabet Peijne (m) och Erik Lindborg (fp) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats:
att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till utbildningsnämnden
med information om prioriterade äskanden inom föreslagen fördelning
i investeringsbudgeten.

Elisabet Peijne (m) begär att rapport om AV-central och tryckeri skall lämnas
i samband med bokslutet för 2001.

Sign

Sign

Sign
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Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltningens ändringsförslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på de fyra att-satserna i förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna utbildningsförvaltningens ändringsförslag

att

godkänna föreslaget till driftbudget för år 2002

att

godkänna förslaget till investeringsbudget för år 2002

att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa en
preliminär fördelning av driftsanslag till de olika gymnasieskolorna
i avvaktan på nytt resursfördelningssystem

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i
internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar

att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till utbildningsnämnden
med information om prioriterade äskanden inom föreslagen fördelning
i investeringsbudgeten.

_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2001/324 610

§ 110
Förslag till studie- och yrkesvägledarorganisation
Inom gymnasieskolan har idag den administrativa chefen det övergripande
Verksamhetsansvaret för studie- och yrkesvägledning (SYV). I det ingår också
arbetsledning av SYV-personalen. För närvarande finns det 1,5 tjänst på det
individuella programmet och 4,0 tjänst inom gymnasieskolans nationella program.
Enligt utbildningsnämndens beslut i november skall underlag för beslut om ny
SYV-organisation vara klar i december 2001 med verkställighet snarast möjligt,
dock senast 2002-07-01.
Diskussioner har förts inom SYV-gruppen och med rektorer under hösten hur
verksamheten på bästa sätt kan organiseras för att tillgodose elevernas krav
och behov av vägledning. Närheten till eleverna har bedömts viktig. SYVpersonalen bör sitta strategiskt placerade på respektive gymnasieskola/enhet –
nära elever, personal och rektorer. Den dagliga arbetsledningen bör föras över
från den administrativa chefen till respektive rektor/chef.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-12-05, § 98, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

överföra verksamhetsansvar och arbetsledning för studie- och
Yrkesvägledning inom gymnasieskolan till rektor/chef från 2002-04-01

att

uppdra åt utbildningskontoret att tillsammans med berörda rektorer
fördela befintliga SYV-tjänster på gymnasieskolorna och det individuella
programmet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign
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§ 111
Delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Delegering av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom utbildningsnämndens ansvarsområde. UN2001/308 026.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 112
Övriga ärenden
Christer Holmberg (s) vill ha uppföljning av hur det går för elever med
svårigheter inom Vuxenutbildningen.
Anita Hjelm skall inbjudas till utbildningsnämndens sammanträde för
att informera om detta.
Rune Lindberg (s) rapporterar från Fordonsprogrammets programråd.
Jörgen Andersson (c) informerar från konferens angående kunskapsrelaterade
betyg.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 113
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-12-03

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-11-21

Kommunfullmäktige

§ 179
Budget för Karlskrona kommun 2002
och planer för åren 2003-2004

Kommunstyrelsen

§ 180
Ekonomisk rapportering 2002 för
Karlskrona kommun

Skolverket

Beslut angående ansökan från Mobile
e-learning of Scandinavia AB om rätt till
bidrag gör en fristående gymnasieskola i
Karlskrona kommun

Skolverket

Beslut angående ansökan från Mobile
e-learning of Scandinavia AB om rätt till
bidrag gör en fristående gymnasieskola i
Karlshamns kommun

Skolverket

Nyhetsbrev nr 11 om Kunskapsveckan

Skolverket

Nyhetsbrev nr 10 och 11

________________
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§ 114
Julhälsning
Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året och önskar
alla en god jul och gott nytt år.
Ingegerd Holm önskar ordföranden en god jul och gott nytt år på utbildningsnämndens vägnar.
Utbildningschefen tackar för gott samarbete under året och önskar alla en
trevlig helg.
________________

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens
konferensrum

kl 08.30-12.00

Beslutande

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
May Sjöbäck (s)
Anders Andersson (m)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Jörgen Andersson (c)

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande

Tjänstgörande
ersättare

Rune Lindberg (s)
Erland Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Malin Jogmark (v)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

Göran Palmér
Eva Magnusson-Larsson
Mikael Thornéus
Tommy Rönneholm
Anders Svensson
Ingela Svensson
Kerstin Åkesson

Utses att justera

Elisabet Peijne (m)

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 28 januari 2002

Underskrifter
Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

utbildningschef
personalsekreterare
administrativ chef
utvecklingschef
ekonom
ekonom
sekreterare

Paragrafer: 1 - 10

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 januari anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
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§1
INFORMATION
Nytt resursfördelningssystem
Inget att rapportera.
_______________
Förflyttning av inriktningen teknisk produktion till Törnströmska
gymnasiet
Läsåret 2001/2002 startades en ny produktionsinriktning av Teknikprogrammet
vid sidan av inriktningen teknik/IT, som startade läsåret 2000/2001. Teknikprogrammet är förlagt till Ehrensvärdska gymnasiet. Inom produktionsinriktningen har eleverna kurser om 700 poäng, som samtliga endast kan läsas på
Törnströmska gymnasiet. Många av dessa kurser kräver intim schemaplanering
med Törnströmska gymnasiets karaktärsämnen, varför det finns fördelar att flytta
Teknik-produktionsinriktningen dit från läsåret 2002/2003.
_______________
Informationsblad
Utbildningschefen informerar om att han ska skriva ett informationsblad om
vad som händer inom utbildningsförvaltningen. Detta ska distribueras till all
personal.
_______________
Programkatalog
Programkatalogen för läsåret 2002/2003 delas ut.
_______________
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Sign

Sign
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§2
Budgetuppföljning
Ingela Svensson och Anders Svensson informerar om att arbetet med bokslutet är i full gång. Detta visar på ett eventuellt överskott på 0,5 – 1,0 mkr.
_______________
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Sammanträdesprotokoll
2001/301 612

Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2002/2003
I förslag till preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan läsåret
2002/2003 ingår följande förändringar jämfört med innevarande läsår:
1. Livsmedelsprogrammets nuvarande inriktning Bageri-Konditori läggs som
inriktning Konditori inom Hantverksprogrammet.
2. Hotell- och restaurangprogrammet utökas med 16 platser från åk 1.
3. TIME-gymnasiet, som beslutades av utbildningsnämnden i november 2001,
inrättas fr o m höstterminen 2002 med 25 elevplatser per årskurs.
Korrigeringar av föreslagen preliminär organisation kan bli aktuell efter såväl 1
februari och 2 maj, då eleverna gjort sina val respektive omval.
Samtliga föreslagna förändringar bedöms rymmas inom de ekonomiska ramar
utbildningsnämnden erhåller.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 januari 2002, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan enligt
förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan enligt
förslaget.

_______________
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Skolsköterskorna
Kuratorerna
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§4

Sammanträdesprotokoll
2002/13 610

Förslag till elevvårdsorganisation
Två sammanträden har hållits med en arbetsgrupp bestående av all elevvårdspersonal, gymnasieskolans rektorer, administrativ chef, elevrådets ordförande
och utvecklingschefen.
Förslaget till ny organisation av elevvårdsverksamheten för gymnasieskolan
innebär:
1. Chefskapet för elevvårdspersonalen, som idag sorterar under den administrative
chefen, föreslås lösas inom rektorsgruppen för gymnasieskolorna.
2. En jämn fördelning av elever/program mellan tjänsterna är med nuvarande
bemanning inte möjlig att åstadkomma. Belastningen varierar dessutom mellan
olika program; för skolhälsovården bl a med tanke på obligatoriska provtagningar, vaccinationer och för kuratorerna beroende på elevernas behov av stöd
i olika former. En organisation där varje elevvårdstjänst enbart arbetar för en
skola är således inte möjlig att skapa. Fördelningen av program/elever per
tjänst bör ses över inför varje läsår och lösas inom rektorsgruppen utifrån
elevvårdspersonalens önskemål.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 januari 2002, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

elevvårdsverksamheten organiseras enligt förslaget fr o m 2002-07-01.

Yrkanden
Elisabet Peijne (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Rune Lindberg (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att utbildningsnämnden inför 2003 års budgetplanering ges en utvärdering
av den nya organisationen som även skall innefatta elevernas syn på
organisationen.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs tilläggsattsats.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar
att

elevvårdsverksamheten organiseras enligt förslaget fr o m 2002-07-01

att

utbildningsnämnden inför 2003 års budgetplanering ges en utvärdering
av den nya organisationen som även skall innefatta elevernas syn på
organisationen.

_______________
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Sign
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
A Hjelm
Akten

Sammanträdesprotokoll
2002/23 042

§5
Begäran om engångsanslag, vuxenutbildningen
Vuxenutbildning i Karlskrona har under ett antal år hyrt tre fastigheter i kv
Sjöblad, som tidigare varit Sjöbladskolan, för att bedriva en stor del av sin
verksamhet. Framför allt har merparten av den undervisning som legat inom
ramen för det s k Kunskapslyftet inrymts där. Även om lokalerna under hela
denna tid inte varit i bästa skick, har de fyllt sitt ändamål. Inte minst har närheten till övrig verksamhet inom utbildningsförvaltningen varit fördelaktig.
Då och då har synpunkter kommit från såväl personal som elever angående
arbetsmiljön i dessa lokaler. Under 2001 kom allt tydligare signaler om att
elever och personal började må dåligt. Det handlade om irritation i ögon, näsa,
hals och dessa hälsoproblem förknippades med lokalerna.
Ett flertal skyddsronder gjordes och Kommunhälsan kopplades in. Även
Arbetsmiljöverket har gjort inspektion.
Elever och personal upplevde arbetsmiljön så otillfredsställande, att de i
december 2001 ansåg det omöjligt att även under våren arbeta kvar i lokalerna.
Tillsammans med fastighetsförvaltningen undersöktes möjliga ersättningslokaler och kontakt togs med Fastighetsbolaget Vasallen som kunde erbjuda
lokaler på f d KA2 i Rosenholm. Beslut om att hyra dessa lokaler under första
halvåret 2002 togs i december 2001 av utbildningsnämnden.
För utbildningsförvaltningen uppstår följande merkostnader avseende första
halvåret 2002:
Hyra av ersättningslokaler av fb Vasallen (Rosenholm) 375 000 kr
Flyttning av materiel/utrustning till Rosenholm
50 000 kr
Uppkoppling datorer och larm samt extra städutrustning 25 000 kr
450 000 kr
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

Sign

Sign

av kommunstyrelsen begära engångsanslag om 450 000 kr, för att
täcka de merkostnader som uppkommer under första halvåret 2002
med anledning av förhyrning av ersättningslokaler till vuxenutbildningen.

Sign
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Yrkanden
Elisabet Peijne (m) och Rune Lindberg (s) yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

av kommunstyrelsen begära engångsanslag om 450 000 kr för att täcka
de merkostnader som uppkommer under första halvåret 2002 med
anledning av förhyrning av ersättningslokaler till vuxenutbildningen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________
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Kommunfullmäktige
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/218 612

§6
Förslag till yttrande över motion angående körkortsutbildning i
Omvårdnadsprogrammet
Centern har till fullmäktige lämnat motion om ”körkortsutbildning i
Omvårdnadsprogrammet”.
Idag erbjuds eleverna på Fordonsprogrammet körkortsutbildning av
gymnasieskolan. Kostnaden för detta är f n ca 7000 kr/elev, en förhållandevis låg
kostnad som sannolikt beror på att eleverna på Fordonsprogrammet har extra stor
motivation för bilar och bilkörning samtidigt som de dessutom får köra olika
fordon, utöver körkortsutbildningen, under sin utbildningstid.
Behovet av körkort för personal inom äldre- och handikappomsorg och även
sjukvård är stort. Allt fler ungdomar prioriterar inte längre körkortsutbildning,
framför allt beroende på kostnaden. Enligt nyligen presenterad statistik är det
endast ca 20 procent av ungdomarna, som idag tar körkort vid 18 års ålder. Detta
försvårar sannolikt deras möjligheter till anställning inom t ex äldre- och
handikappomsorgen, där andelen visstidsanställningar är hög samtidigt som
rekryteringsbehovet är stort.
Att erbjuda eleverna på Omvårdnadsprogrammet, 60 st per årskurs, fullständig
körkortsutbildning inom gymnasieskolans ram kan öka ungdomarnas chanser till
anställning efter avslutad utbildning. Kostnaden för detta kan beräknas till minst
10.000 kr per elev eller 0,6 Mkr per år, vilket inte ryms inom
utbildningsnämndens nuvarande ramar. Då eventuell körkortsutbildning för
eleverna på Omvårdnadsprogrammet, liksom för nuvarande på Fordonsprogrammet, bör upphandlas, kan en mera exakt kostnad idag inte presenteras.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att tillstyrka motionen under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar extra
medel, ca 0,6 Mkr årligen.
Yrkanden
Ingegerd Holm (s) yrkar avslag på tjänstemannaförslagets attsats samt bifall
till förslag till yttrande med följande tillägg:

Sign

Sign

Sign
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Elever på gymnasieskolorna erbjuds idag inom ramen för individuellt val
trafikundervisning/körkortsteori 50 poäng. Att utöka antalet platser och eventuellt
bredda undervisningen till att gälla ett visst antal körlektioner är en möjlighet som
diskuterats. Vilket skulle ge fler elever möjlighet till körkortsutbildning, oavsett
program. Kostnaderna för en utökning ryms inte idag inom nämndens budgetram.
Utbildningsnämnden anser att kostnaderna för ett ökat kommunalt åtagande i
fråga om körkortsutbildning, alltid måste ställas mot att alla elever ska ges
möjlighet att nå gymnasieskolans mål.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan

att

motionen därmed anses besvarad.

Elisabet Peijne (m) och Jörgen Andersson (c) yrkar bifall till Ingegerd Holms
Förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Ingegerd Holms
yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Ingegerd Holms yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar
att

till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan

att

motionen därmed anses besvarad.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
23 januari 2002
11
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/237 821

§7
Förslag till yttrande över motion angående idrottshall på Trossö
Karlskrona centeravdelnings miljögrupp har till fullmäktige lämnat motion
om behov av ytterligare idrottshall på Trossö.
Såväl utbildningsförvaltningen som utbildningsnämnden har vid flera tillfällen
påtalat, att behov av ytterligare idrottsanläggning föreligger för skolornas
verksamhet på Trossö. Detta behov fanns redan före branden i brandstationens
gymnastikdel och efter branden är behovet än större.
Bristen på idrottslokaler och de alltför långa avstånden till några befintliga
idrottslokaler skapar stora problem för gymnasieskolorna.
Nuvarande förhållanden innebär, att all schemaläggning för gymnasieskolorna på
ett ofördelaktigt sätt styrs av utläggningen av idrottslektioner. Undervisningen i
ämnet Idrott och hälsa är således det första som schemaläggarna har att ta hänsyn
till, vilket motverkar en strukturerad, pedagogisk och flexibel schemaläggning.
Närheten mellan idrottslokaler och skollokaler är en viktig faktor. Idag försvinner
viss lektionstid, då vissa lokaler (Idrottshallen, gymnastiksalen på Gräsvik)
innebär avsevärd tid för förflyttning samtidigt som nyttjandegraden av dessa
lokaler minskar av samma orsak. Nyttjandegraden av idrottslokalerna i kv
Läroverket och kv Sparre är mycket hög, ca 90 %, och det finns idag ingen
möjlighet att lägga fler lektioner under normal skoltid i dessa lokaler.
Den tid som går till spillo på grund av förflyttning till och från de mer avlägsna
idrottslokalerna kan även innebära, att skolan framöver inte kan garantera den
undervisningstid eleverna enligt lag är berättigade till.
Med ökande elevkullar, ökat behov av flexibel och pedagogisk schemaläggning
samt ökat behov av fysisk aktivitet och motivation för sådan hos ungdomarna,
finns all anledning att skyndsamt se över möjligheterna att skapa fler
idrottslokaler i gymnasieskolornas närhet. Det behov som föreligger av ytterligare
idrottslokaler på Trossö ryms dock ej inom utbildningsnämndens nuvarande
ekonomiska ramar.
Utbildningsnämnden föreslås besluta att besvara motionen enligt ovan.

Sign

Sign

Sign
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Yrkanden
Ingegerd Holm (s) yrkar bifall till förslaget med följande redaktionella ändring i
sista stycket:
”Med ökande elevkullar, ökat behov av flexibel och pedagogisk schemaläggning
samt ökat behov av fysisk aktivitet och motivation för sådan hos ungdomarna
finns anledning att se över vilka möjligheter som finns för att tillgodose
gymnasieskolans behov.”
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Ingegerd Holms yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar
att

yttra sig enligt ovan med föreslagen redaktionell ändring

att

motionen därmed anses besvarad.

________________
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Sign
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§8
Delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Samverkansavtal mellan barn- och utbildningskontoret i Nybro kommun och
utbildningsnämnden i Karlskrona kommun. Dnr2002/7 605
Samverkansavtal mellan gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Ronneby
kommun och utbildningsnämnden i Karlskrona kommun. Dnr2002/8 605
Samverkansavtal mellan Emmaboda kommun och utbildningsnämnden i
Karlskrona kommun. Dnr 2002/11 605
Samverkansavtal mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och utbildningsnämnden
i Karlskrona kommun. Dnr 2001/321 605
Samverkansavtal mellan utbildningsförvaltningen i Karlshamns kommun och
utbildningsförvaltningen i Karlskrona kommun. Dnr 2001/322 605
Elevläsårstider 2002/2003 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
Dnr 2001/325 608
Preliminär budget per gymnasieskola våren 2002. Dnr 2001/147 042
Förändrad organisation avseende utbildningsplatser från höstterminen 2002.
Dnr 2002/20 612
________________
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§9
Övriga ärenden
Ordföranden föreslår att utbildningsnämndens hela sammanträden skall vara
offentliga. Beslut tas i februarisammanträdet.
Elisabet Peijne (m) vill ha redogörelse för om det inom utbildningsförvaltningen
finns kvinnliga invandrarelever som lever under hot från sin familj och släkt.
Ordföranden föreslår att en översiktlig information, under sekretess, skall ges på
nästa sammanträde.
Rune Lindberg (s) frågar om det på utbildningsförvaltningen finns utrymningsplaner vid brand.
Utrymningsplaner finns och skall redovisas vid nästa sammanträde.
Utbildningsnämndens februarisammanträde kommer att hållas på Rosenholm.
________________
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§ 10
Anmälningsärenden
Af Chapmangymnasiet

Synpunkter angående investeringsBudget 2002-01-23

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2001-12-17

Kommunfullmäktige

§ 183
Resepolicy för Karlskrona kommun
samt svar på revisionens granskning
avseende transporter

Kommunfullmäktige

§ 184
Måldokument för Agenda 21-arbetet i
Karlskrona kommun – revidering

Kommunfullmäktige

§ 185
Miljöplan för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 186
Budgetuppföljning per den 31 oktober
2001

Lokal styrelse
Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2001-11-28

Revisionen
Karlskrona kommun

Granskning av sektionen för försörjning
introduktion och arbete inom socialnämnden

Skolverket

Resultatet från kartläggningen av
skolans datorer 2001

Skolverket

Nyhetsbrev nr 12

________________
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Plats och tid

Vuxenutbildnings lokaler
Rosenholm

kl 08.30-12.10

Beslutande

Kerstin Andersson (s)
ordförande
Elisabet Peijne (m)
2:e v ordförande
Christer Holmberg (s)
Anne-Louise Rosell (s)
May Sjöbäck (s)
Anders Andersson (m) §§ 11-12, 14-16 föredragning
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

Tjänstgörande
ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Thomas Jeppsson (m)
Malin Jogmark (v)

§§ 11-19 beslut

Ersättare

Thomas Jeppsson (m) §§ 11-12, 14-16 föredragning
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

Göran Palmér
Eva Magnusson-Larsson
Tommy Rönneholm
Anders Svensson
Ingela Svensson
Björn Petterson
Irene Jönsson
Kerstin Åkesson

Utses att justera

Christer Holmberg (s)

Justeringens
plats och tid

Utbildningsförvaltningen 25 februari 2002

Underskrifter
Sekreterare

_________________________

Ordförande

_________________________

Justerande

_________________________

utbildningschef
personalsekreterare
utvecklingschef
ekonom
ekonom
webmaster
utbildningsledare
sekreterare

Paragrafer: 11 - 19

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar
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§ 11
INFORMATION
Personuppgiftslagen
Björn Petterson, som är utbildningsnämndens personuppgiftsombud, informerar
om Personuppgiftslagen (PUL).
_______________
Hot mot elever
Utbildningschefen informerar.
_______________
Utrymningsplaner
Utbildningschefen informerar om att det finns utrymningsplaner anslagna i
trapphus och korridorer. Utrymningsövningar sker, rektor är ansvarig.
_______________
Vuxenutbildningen – Öppet Lärcentrum
Irene Jönsson informerar om planerna på ett Öppet Lärcentrum för Vuxenutbildningen. Detta skall genomföras när Vuxenutbildningen flyttar till de nya
lokalerna på Gräsvik, för att möta de vuxnas behov av ett flexibelt lärande.
_______________
Hur elever med svårigheter får stöd inom Vuxenutbildningen
Irene Jönsson informera om olika åtgärder som vidtas för att ge stöd åt elever med
svårigheter, bl a:
- ökad lärartäthet
- utökat timtal i vissa kurser
- en hel lärartjänst finns för elever med läs- och skrivsvårigheter
- hemspråkslärare.
_______________
Nytt resursfördelningssystem
Inget nytt finns att rapportera.
_______________
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Akten

Sammanträdesprotokoll
2000/144 042

§ 12
Bokslut och verksamhetsberättelse 2001
Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2001 redovisas. Även
miljöbokslut och personaluppföljning redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 februari 2002, § 14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsbokslut för 2001

att

årets överskott skall balanseras i ny räkning.

Ordföranden riktar ett varmt tack till tjänstemän, all personal i verksamheten
och alla elever som förverkligat målen i verksamheten.
Elisabet Peijne och Jörgen Andersson instämmer i detta.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna årsbokslut för 2001

att

årets överskott skall balanseras i ny räkning.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
________________
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Akten

Sammanträdesprotokoll
2002/1 610

§ 13
Skolplan - uppföljning
En kort uppföljning av uppnådda mål vid angivet uppföljningsdatum redovisas.
Respektive skola har lämnat in redovisning.
Tiden för att nå målen har varit kort då omorganisationen under året tagit
Mycket kraft samt att de nya skolledningarna haft kort tid att arbeta med planen.
Förvaltningen avser att återkomma med löpande uppföljning av skolplanen under
året.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna inkommen uppföljning samt

att

uppmana respektive skolledning att fortsätta arbetet med måluppfyllelsen.

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna inkommen uppföljning samt

att

uppmana respektive skolledning att fortsätta arbetet med måluppfyllelsen.

________________
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Akten

Sammanträdesprotokoll
2002/60 002

§ 14
Reviderad delegations- och ansvarsplan
Reviderad delegations- och ansvarsplan har varit utsänd.
Yrkanden
Elisabet Peijne (m), Rune Lindberg (s) och Kerstin Andersson yrkar återremiss
på ärendet för att ytterligare belysa ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Utbildningsnämnden beslutar att ärendet skall återremitteras.
Utbildningsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet för att ytterligare belysa ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet.

_______________
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R/Ch
Akten

Sammanträdesprotokoll
2002/59 600

§ 15
Offentliga sammanträden
Ordföranden föreslår att utbildningsnämndens sammanträde skall vara
offentliga fr o m mars månad.
Yrkanden
Elisabet Peijne (m) och Jörgen Andersson (c) yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utbildningsnämndens sammanträden skall vara offentliga fr o m
sammanträdet i mars.

_______________
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R/Ch
Akten

Sammanträdesprotokoll
2002/61 607

§ 16
Förslag till ordningsregler för gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Karlskrona
Följande ordningsregler föreslås:
1. Den som avsiktligt eller av vårdslöshet vållat skada på enskild eller allmän
egendom, kan bli ersättningsskyldig för detta.
2. Rökning är förbjuden inom skolområdet.
3. Pengar eller andra värdeföremål bör inte förvaras utan tillsyn såsom i elevskåp
eller i upphängda ytterkläder. Skolan ansvarar inte för förluster vid stöld.
4. Med hänsyn till att utrymningsvägar måste hållas fria, får väskor inte placeras
i entréhallar eller trapphus.
5. För trafik på skolgårdarna gäller de lokala trafikbestämmelserna. För
parkering på utbildningsförvaltningens/skolans platser utfärdas särskilda
tillstånd.
6. Politiska partier som är representerade i Karlskrona kommuns fullmäktige och
ungdomsförbund knutna till dessa partier får informera skolans elever, under
förutsättning att informationen överensstämmer med de värdegrunder som
anges i skollag, läroplan samt lokal skolplan. Sådan information skall vara ett
komplement i undervisningen och sammanfalla med undervisningens
planering. Ansvarig rektor skall vid varje tillfälle godkänna dessa
informatörers medverkan i skolans verksamhet.
7. Särskilda bestämmelser finns för a) frånvarorapportering, b) skrivningar, c)
säkerheten i institutioner och verkstäder, d) datasalar, e) elevskåp.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

ovanstående ordningsregler för gymnasieskolan och vuxenutbildningen
skall gälla med omedelbar verkan.

Utbildningsnämnden beslutar

Sign

Sign

att

ovanstående ordningsregler för gymnasieskolan och vuxenutbildningen
skall gälla med omedelbar verkan

att

ge utvecklingschefen i uppdrag att inbjuda ungdomsförbunden för att
diskutera ansvarsfördelningen i samband med informationer.

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 februari 2002
8
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 17
Delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Prislista över elevkostnad för utbildning under vårterminen 2002.
UN2002/46 605
Projekttjänst 1,0 programrektor med bl a särskilt ansvar för kvalitets- och
Utvärderingsfrågor, EU- och universitets/högskolekontakter.UN2002/51 022
Delegering av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor inom utbildningsnämndens ansvarsområde. UN2001/308 026
Bilersättning för kommunalt reglerad.
Rune Lindberg (s) föreslår att samtliga ledamöter skall få kopia på prislista
över elevkostnad för utbildning under vårterminen 2002.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 18
Övriga ärenden
Rune Lindberg (s) tar upp frågan om vad som har hänt med ärendet angående
elever med flyktingbakgrund som utbildningsnämnden tog beslut om den 29
augusti 2001.
Utbildningschefen svarar att projektet inte kom ingång, men att ärendet återkommer till utbildningsnämndens sammanträde i mars.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 februari 2002
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 19
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§4
Förslag till ändrad organisation för icke
nämndsspecifik administration

Programrådet för Hotelloch restaurangprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2002-01-16

Skolverket

Beslut angående ansökan från NTI-skolan
AB om rätt till bidrag för en fristående
gymnasieskola i Karlskrona kommun

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1

Vuxenutbildningen

Ansökan om statsbidrag för utveckling
av vuxnas lärande

Yrkesläraren 1/02

Angående byggeleverna vid Törnströmska gymnasiet

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 mars 2002
1

π
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
onsdagen den 20 mars 2002 kl 08.30 – 11.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
May Sjöbäck (s)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Malin Jogmark (v)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

Sekreterare

utbildningschef Göran Palmér
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
ordförande i Ungdomsrådet Philip Carlsson, § 20
IT-ansvarig Lennarth Hanson, § 20
Kerstin Åksson

Utses att justera

May Sjöbäck (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen tisdagen den 26 mars

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 20 - 29

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Kerstin Andersson

Justerare

……………………………………………
May Sjöbäck

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 26 mars 2002 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 mars 2002
2
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 mars 2002

Sign

§ 20

Information
- Ungdomsrådet
- Redovisning av IT-verksamheten

§ 21

Budgetuppföljning

§ 22

Förslag till gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret 2002/2003

§ 23

Projekt med undervisning för nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund

§ 24

Ledningsorganisation för Vuxenutbildningen

§ 25

Begäran om medel för ökat antal elevplatser – Vuxenutbildningen

§ 26

Delegeringsärenden

§ 27

Kurser och konferenser

§ 28

Övriga ärenden

§ 29

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 20
INFORMATION
Ungdomsrådet
Philip Carlsson från Ungdomsrådet informerar om verksamheten. Ungdomsrådet
är en övergripande grupp med 21 representanter från alla grundskolor och gymnasieskolor i kommunen. Representanterna är valda via elevråden på respektive skola.
Utbildningsnämnden önskar Ungdomsrådet lycka till i framtiden.
_______________
Redovisning av IT-verksamheten
Lennarth Hanson informerar om utbildningsförvaltningens IT-verksamhet.
Följande diskuteras:
* kostnader
* inflytande över teknikerna
* samarbetet med IT-enheten på barn- och ungdomsförvaltningen
Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten
att ha IT-ansvariga på skolorna.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 mars 2002
4
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/147 042

§ 21
Budgetuppföljning
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas visa ett resultat om –0,7 Mkr för år 2002.
Underskottet hänför sig till den av regeringen beslutade utökningen av antalet undervisningstimmar i gymnasieskolan.
Yrkanden
Ordföranden Kerstin Andersson yrkar bifall till attsats 1 och 2 och avslag till den
3:e attsatsen i förvaltningens förslag med hänvisning till tidigare beslut.
Elisabet Peijne yrkar bifall till Kerstin Anderssons yrkanden.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet. Utbildningsnämnden beslutar enligt
yrkandet
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2002-02-28

att

hos Kommunstyrelsen begära att den kompensation för utökad nationell
timplan inom gymnasieskolan som kommunen erhållit, om ca 700 tkr,
ska tillfalla utbildningsnämnden för täckande av nämndens ökade kostnader.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Intagningsnämnden
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/301 612

§ 22
Förslag till gymnasieskolans utbildningsorganisation läsåret 2002/2003
Sökandefrekvensen utifrån planeringsbearbetningen av val till gymnasieskolans
program redovisas.
Antalet sökande till Karlskrona kommuns gymnasieskolor har ökat jämfört med
föregående år vilket bl a beror på en större årgång från grundskolan och att flera
söker hit från andra kommuner. Efter planeringsbearbetningen är 93% av eleverna
intagna på sitt förstahandsval.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-20, § 17, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

inför den preliminära intagningen stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation
och avvakta omvalet i maj.

Utbildningsnämnden beslutar
att

inför den preliminära intagningen stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation
och avvakta omvalet i maj.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 mars 2002
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Barn- och ungdomsnämnden
Socialnämnden
A Wranker
Akten

Sammanträdesprotokoll
2001/205 106

§ 23
Projekt med undervisning för nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund
Representanter för utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen
och socialförvaltningen har fört diskussioner om ett gemensamt projekt för
undervisning till nyanlända flyktingungdomar med bristfällig skolbakgrund.
Undervisningen skall utgå från elevernas individuella behov av undervisning
och behov av stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Projektet
skall förbereda eleverna för fortsatt undervisning i grundskola eller på gymnasiet.
Projektet planeras för undervisning i grupp av minst 10 nyanlända flyktingungdomar. Undervisningen skall vara individualiserad och kombineras med
idrott och fritidsaktiviteter. Undervisningen bör innehålla praktiska element
i betydande utsträckning.
Kostnaderna för projektet beräknas till 830 000 kronor.
Representanter för utbildningsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen
och socialförvaltningen har enats om att gemensamt finansiera projektet under
förutsättning av politiska beslut. Projektet bör finansieras med 1/3 från varje
nämnd.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-03-20, § 18, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

tillskjuta 277 000 kronor till projektet med undervisning för nyanlända flyktingungdomar i grundskolan och gymnasieskolan i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen

att

pengarna skall tas ur utbildningsnämndens reserv

att

ge förvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar, i uppdrag
att ansöka om ersättning vid integrationsverket för extraordinära
kostnader

Yrkanden
Rune Lindberg (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att

Sign

Sign

uppföljning av verksamheten ska ske efter 6 månader och utvärdering
efter 1 år.
Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

tillskjuta 277 000 kronor till projektet med undervisning för nyanlända flyktingungdomar i grundskolan och gymnasieskolan i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen

att

pengarna skall tas ur utbildningsnämndens reserv

att

ge förvaltningen, i samverkan med berörda förvaltningar, i uppdrag
att ansöka om ersättning vid integrationsverket för extraordinära
kostnader

att

uppföljning av verksamheten ska ske efter 6 månader och utvärdering
efter 1 år.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 mars 2002
8
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch Vuxenutbildningen
Pers.sekr.
R Karlsson
Akten

Sammanträdesprotokoll
2002/29 022

§ 24
Ledningsorganisation för Vuxenutbildningen
Vid omorganisationen av Vuxenutbildningen 2001-01-01 beslöts att en tjänst som
utvecklingsledare vid Vuxenutbildningen skulle tillsättas, vilket också gjordes.
Det har visat sig att en renodlad utvecklingsledartjänst inte är tillräcklig för att
täcka arbetsuppgifterna inom Vuxenutbildningen samt tillkommande TIMEgymnasium. Med anledning av detta förslås att tjänsten som utvecklingsledare
omvandlas till rektor med utvecklingsansvar.
Utbildningsnämnden beslutar
att

omvandla tjänsten som utvecklingsledare vid Vuxenutbildningen till
rektor med utvecklingsansvar.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 mars 2002
9
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch Vuxenutbildningen
Akten

Sammanträdesprotokoll
2002/66 042

§ 25
Begäran om medel för ökat antal elevplatser - Vuxenutbildningen
Med anledning av Kunskapslyftets utfasning under året och att detta ersätts
av det s k Kunskapsbygget behöver kommunen anpassa sin kommunala
vuxenutbildningsorganisation för att möta det utbildningsbehov som finns.
Den nya statsbidragsfinansieringen ger 1,22 per kommunal vuxenutbildningsplats. En anpassning av organisationen bör ske inför hösten 2002.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-20, § 20, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

hos kommunstyrelsen begära att få ta i anspråk centralt avsatta medel
om 1,6 mkr för år 2002.

Utbildningsnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen begära att få ta i anspråk centralt avsatta medel
om 1,6 mkr för år 2002.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 26
Delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Attestlista för 2002. UN2002/74 002
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 27
Kurser och konferenser
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-02-20, § 21, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

Elisabet Peijne ska delta i Forum Sydsverige i Kaliningrad
den 30-31 maj 2002.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 28
Övriga ärenden
Christer Holmberg (s) tar upp frågor om handikappanpassning av skolans lokaler
och anser att Handikapprådet ska kontaktas vid nybyggnation.
Rune Lindberg (s) ställer frågor om skolmaten.
Husmödrarna ska bjudas in till utbildningsnämndens sammanträde i april för att
informera.
Ordföranden och utbildningschefen får i uppdrag att uppmärksamma alla medverkande i musikalen Hair.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 29
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
30 januari 2002-03-21

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
27 februari 2002-02-27

Skolverket

Beslut om statligt stöd för utveckling av
infrastruktur för vuxnas lärande
UN2002/28 047

Skolverket

Ansökan om uppskjuten start av NTI-skolan
i Karlskrona, en fristående gymnasieskola
UN2001/122 631

Skolverket

Ansökan från Tultra Utbildning AB om rätt
till bidrag för en fristående gymnasieskola i
Karlshamns kommun
UN2001/103 631

Skolverket

Nyhetsbrev nr 2

Äldrenämnden

Översyn av kostverksamheten i äldreförvaltningen

Svenska Filminstitutet

Skolbio i Sverige 2001, kartläggning av verksamheten

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
onsdagen den 24 april 2002 kl 08.30 – 11.45

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordf
2:e vice ordf
Ledamöter

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
Anne-Louise Rosell (s)
May Sjöbäck (s)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Erland Olsson (s)
Thomas Jeppsson (m)

Övriga närvarande ersättare

Jesper Magnusson (s)
Torbjörn Åkesson (c)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
programrektor Lena Netterstedt § 30

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Ann-Charlotte Löfvenberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen tisdagen den 30 april

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 30 - 39

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Kerstin Andersson

Justerare

……………………………………………
Ann-Charlotte Löfvenberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 april 2002 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
………………………………
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 24 april 2002
§ 30

Sign

§ 31

Information
- Investeringsplaner
- Projektarbete
- Delegationsplan
- Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol
och drogområdet
- Flyttning av Fordonsprogrammet till nya lokaler
- Skolmåltiderna
Budgetuppföljning

§ 32

Förslag till administrativ organisation

§ 33

Lokalplan för gymnasieskolorna

§ 34

Uppdragsutbildnings verksamhet

§ 35

karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun

§ 36

Delegeringsärenden

§ 37

Kurser och konferenser

§ 38

Övriga ärenden

§ 39

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll

§ 30
INFORMATION
Investeringsplaner
Anders Svensson redovisar investeringsplanerna för år 2002 från respektive budgetansvariga, enligt utbildningsnämndens beslut § 109/2002.
_______________
Projektarbete
Göran Palmér informerar om projektarbete vilket gäller alla gymnasieelever som
börjat efter den 1 juni 2000.
_______________
Delegationsplan
Lena Netterstedt informera om arbetet med framtagandet av reviderad delegationsplan för utbildningsnämnden. Ärendet återkommer.
_______________
Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol och
drogområdet
Göran Palmér informerar om att utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
barn- och ungdomsförvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen gemensamt skall ansöka om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen.
_______________
Flyttning av Fordonsprogrammet till nya lokaler
Tommy Rönneholm informerar om förslaget att flytta Fordonsprogrammet
från Vedeby till Rosenholm.
Utbildningsnämnden ställer sig positiva till förslaget.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Skolmåltiderna
Mikael Thornéus informerar om skolmåltidsverksamheten.
Utbildningsnämnden besöker elevrestaurangen i kv Läroverket.
_______________

Sign

Sign

4

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 31
Budgetuppföljning 2002-03-31
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas visa ett resultat om –0,7 Mkr för år 2002.
Underskottet hänför sig till den av regeringen beslutade utökningen av antalet undervisningstimmar i gymnasieskolan.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2002-03-31.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2001.148.610

§ 32
Förslag till administrativ organisation
Förslaget innebär att:
- det inte inrättas en enhet för stöd och service (beslut i utbildningsnämnden i juni 2001)
- gymnasieskolans administration förstärks med 3,0 tjänster
- Vuxenutbildningen inte berörs
- utbildningschefen, administrativa chefen och utvecklingschefen har kvar sina
ansvarsområden
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-10, § 24, föreslår utbildningsnämnden
besluta
att fastställa organisationen för utbildningskontoret
att föra ut 3,0 tjänst som skolassistent/ekonomiassistent till gymnasieskolans
skoladministration
att låta berörd skol- och ekonomiadministrativ personal lämna önskemål om
placering
att genomföra förändringen under september 2002
Elisabet Peijne (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa organisationen för utbildningskontoret

att

föra ut 3,0 tjänst som skolassistent/ekonomiassistent till gymnasieskolornas
administration

att

låta berörd skol- och ekonomiadministrativ personal lämna önskemål om
placering

att

genomföra förändringen senast under september 2002

att göra en utvärdering av förändringen efter ett år.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska nämnden
R/Ch
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2002.102.291

§ 33
Lokalplan för gymnasieskolorna
Tommy Rönneholm informerar om lokalplan för gymnasieskolorna.
Lokalförändringar har diskuterats i lokalgrupper på respektive skola och i förvaltningens chefsgrupp. Kontinuerlig avstämning har skett med berörd personal
på tekniska förvaltningen.
Omflyttningar och ombyggnationer måste ske successivt med tanke på såväl ekonomi
som den tid som krävs från handläggning till beslut. Naturligtvis måste även hänsyn
tas till tiden för själva byggandet.
Den prioritering som gjorts utgår ifrån att nuvarande verksamheter i största möjliga
mån skall fungera väl även på lång sikt.
Ombyggnadskostnaderna för åtgärder inom prioritet 1 och 2 uppgår totalt till 3,5 mkr
vilket genererar en hyresökning med 360 kkr/år.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna nämnda prioriterade lokalplan

att

begära att Tekniska nämnden avsätter investeringsmedel om 3,5 Mkr för
ombyggnation av gymnasieskolorna enligt lokalplan för 2002

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Hjelm
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2002.76.615

§ 34
Uppdragsutbildningens verksamhet
Rektor Anita Hjelm begär i skrivelse att utbildningsnämnden fattar beslut om
Uppdragsutbildningen och dess framtid. Mot bakgrund av den negativa utveckling
Uppdragsutbildningen uppvisar de senaste åren finns all anledning att noggrant
analysera Uppdragsutbildningens möjligheter och svårigheter i framtiden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-10, § 26, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att uppdra åt utbildningsförvaltningen att analysera Uppdragsutbildningens
verksamhet och föreslå lämpliga åtgärder.
Jörgen Andersson (c) och Erik Lindborg (fp) yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att analysera Uppdragsutbildningens
verksamhet och föreslå lämpliga åtgärder.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2002.67.212

§ 35
karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun
Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun har tidigare varit föremål för
samråd och utbildningsnämnden har lämnat yttrande.
Den reviderade översiktsplanen belyser de frågor som lyfts fram av utbildningsnämnden, t ex behov av ytterligare idrottslokal på Trossö.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-04-10, § 28, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

ställa sig positiv till föreslagen översiktsplan för Karlskrona kommun.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
24 april 2002
10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 36
Delegeringsbeslut
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av Irene Jönsson att vara vik rektor/chef vid Vuxenutbildningen
under tiden 2002-04-04—05
Ersättare för förvaltningschefen som beslutsattestant UN2002.74.002
Attestlista, ver 2, 2002 UN2002.74.002
Samverkansavtal mellan Gymnasienämnden i Oskarshamns kommun och
Utbildningsförvaltningen i Karlskrona kommun. UN2002.85.605
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 37
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Sunnadalskolans elever till premiärföreställningen
”Strålar över Karlskrona”.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 38
Övriga ärenden
Christer Holmberg (s) ställer frågor angående Individuella programmet och
Tekniska programmet.
Frågorna besvaras vid nästa sammanträde.
Rune Lindberg (s) ställer frågor om sjukfrånvaron.
Frågorna besvaras i samband med personaluppföljningen vid utbildningsnämndens
junisammanträde.
Elisabet Peijne (m) frågar hur många elever som inte har fullständiga kurser.
Frågorna besvaras vid nästa sammanträde.
_______________
Kopia till:
A Hjelm
Akten

Föransökan för projektstöd till kommunerna
2002.89.615
Göran Palmér informerar om en föransökan för projektstöd inlämnad av Vuxenutbildningen.
Utbildningsnämnden ställer sig bakom ansökan.
_______________

Kopia till:
C Henriksson
J Melin
G-L Werner
E Ljunggren
Akten

Ordförande i programrådet för Byggprogrammet
2002.108.102
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Rune Lindberg (s) som ordförande i programrådet för Byggprogrammet.
_______________
Elisabet Peijne (m) informerar om och tackar för en mycket proffsig information
om TIME-gymnasiet.
_______________
Tommy Rönneholm informerar om att de politiska ungdomsförbunden har varit
inbjudna för att diskutera ansvarsfördelningen i samband med informationer.
_______________
Thomas Jeppsson (m) tackar för sin tid i utbildningsnämnden.
Ordföranden tackar Thomas Jeppsson för engagemang och ett gott samarbete.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 april 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 39
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
25 mars 2002

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
20 mars 2002

Kommunfullmäktige

§ 18, 27 mars 2002
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 24, 27 mars 2002
Begäran om engångsanslag, Vuxenutbildningen

Kommunfullmäktige

§ 25, 27 mars 2002
Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december
2001

Kommunfullmäktige

§ 27, 27 mars 2002
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor

Kommunfullmäktige

§ 36, 27 mars 2002
Svar på motion om körkortsutbildning på
gymnasieskolans Omvårdnadsprogram

Kommunstyrelsen

§ 43, 12 mars 2002
Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001

Lokal styrelse
Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll

Skolverket

Nyhetsbrev nr 3

Skolverket

Årsredovisning 2001

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 1 2002

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Törnströmska gymnasiets konferensrum
onsdagen den 29 maj 2002 kl 08.30 – 12.10

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Kerstin Andersson (s)
Christer Holmberg (s)
May Sjöbäck (s)
Anders Andersson (m)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Erland Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Torbjörn Åkesson (c)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utvecklingschef Tommy Rönneholm
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
föredragning
rektor med programansvar Lena Netterstedt

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

May Sjöbäck (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen torsdagen den 30 maj

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 40 - 51

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Kerstin Andersson

Justerare

……………………………………………
May Sjöbäck

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 maj 2002 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
………………………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 maj 2002

Sign

§ 40

Information
- Svar på frågor från utbildningsnämnden
- Pågående översyn av Handels- och administrationsprogrammet

§ 41

Delårsbokslut

§ 42

Förslag till resursfördelningssystem

§ 43

Organisationsplan för utbildningsförvaltningen

§ 44

Förslag till reviderad delegationsplan

§ 45

Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan lå 2002/03

§ 46

Flyttning av Fordonsprogrammets lokaler till Rosenholm

§ 47

Motion: Ökad fysisk aktivitet i skolan

§ 48

Remissvar: Förslag till Marknadsplan för Blekinge Trafiken AB 2003-2005

§ 49

Delegeringsärenden

§ 50

Övriga ärenden

§ 51

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 40
INFORMATION
Svar på frågor från utbildningsnämnden
Frågorna besvaras vid nästa sammanträde.
_______________
Pågående översyn av Handels- och administrationsprogrammet
Tommy Rönneholm informerar om att en arbetsgrupp har bildats för att se över
Handels- och administrationsprogrammet.
_______________
Individuella programmet
Utbildningsnämnden besöker Individuella programmet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 41
Delårsbokslut per den 2002-04-30
Utbildningsnämndens delårsbokslut visar ett resultat på – 2 600 tkr. Resultatet
är ca 1 mkr sämre än resultatet vid motsvarande tidpunkt föregående år.
Att resultatet är negativt för det första tertialet beror på förvaltningens kostnadsstruktur. Förvaltningen erhåller kommunbidrag jämt fördelat över året samtidigt
som kostnaderna är högre under terminstid än under sommarlovet. Ferielöner och
uppehållslöner som till stor del utgår i stället för månadslön under sommarlovet
tjänas in och kostnadsförs under perioden dessförinnan.
Prognosen för helåret 2002 visar att förvaltningen beräknas klara av att bedriva sin
verksamhet inom givna budgetramar. Det är dock ännu svårt att göra några exakta
beräkningar och det finns också några området som kräver särskild uppmärksamhet
under året.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 maj, § 30, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet per 2002-04-30.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2002.155.043

§ 42
Förslag till nytt resursfördelningssystem
Utbildningsnämnden gav i samband med att år 2002 års internbudget fastställdes
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt schablonmässigt system för
resursfördelning till de olika skolenheterna inom gymnasieskolan. Detta beslut har
senare preciserats så att den av regeringen fastställda riksprislisten ska utgöra utgångspunkt för systemet.
En grupp bestående av rektor/chef för de olika skolenheterna samt de två ekonomerna samt den administrative chefen har bildats för att ta fram ett förslag.
Syftet med att införa ett schablonmässigt resursfördelningssystem är främst att
komma ifrån gamla traditionella fördelningar och i stället skapa ett system som
förhoppningsvis ska skapa likvärdiga förhållanden mellan de olika skolenheterna.
Att samtliga medel tillförs enheterna i en ”påse” innebär större frihet för de olika
skolornas ledningar, tillsammans med elever och personal, att prioritera olika delar
av verksamheten utifrån behoven på respektive skolenhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-05-15, § 31, föreslagit vissa redigeringar i
texten samt föreslår att systemet i sin helhet ska vara infört den 1 januari 2004.
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa den beskrivna resursfördelningsmodellen

att

uppdra åt utbildningschefen att fördela resurser till de olika gymnasieskolorna
enligt den fastställda modellen.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2002.156.610

§ 43
Organisationsplan för utbildningsförvaltningen
Under senaste året har en successiv organisationsförändring inom utbildningsnämndens ansvarsområde genomförts. Förändringen har genomförts i etapper.
Det är nu angeläget att enkelt och schematiskt beskriva hur organisationen formats.
Detta för att tillsammans med föreliggande förslag till ny delegationsplan ge en
tydlig bild av beslutsgången och ansvarsområdena. Organisationsplanen kommer
att vara föremål för kontinuerliga förändringar då nya steg tas i utvecklingsarbetet.
Närmast påverkas den av hur lokala styrelser formas. Det är dock nödvändigt att nu
fastställa dagens organisation för att senare göra förändringar då nya beslut fattas.
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa föreslagen organisationsplan för utbildningsförvaltningen.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Int.sekr.
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2002.157.002

§ 44
Förslag till reviderad delegationsplan
Med anledning av den nya organisationen av gymnasieskolan i Karlskrona, revideringen av skollagen 5 kap och gymnasieförordningen samt beslut i kommunfullmäktige om ändring i delegationsförteckning för personalfrågor, revideras utbildningsnämndens delegationsplan.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att personalärenden i huvudsak delegeras till
förvaltningschefen med möjlighet till vidaredelegation samt att ett stort antal ärenden
som tidigare varit delegationsärenden över verkställighetsbeslut. I och med detta
blir det många verkställighetsbeslut i planen så den delas i en delegations- respektive
en verkställighetsplan.
Förvaltningen kommer att utarbeta anvisningar för rutiner av verkställighetsbeslut.
Utbildningsförvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till beslut.
Jörgen Andersson, c, yrkar följande tilläggsattsats:
att det i förbehållslistan skrivs in datum och paragraf för när utbildningsnämnden
beslutade om respektive handlingsplan.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till attsats.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Anderssons tilläggsattsats.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

fastställa reviderad delegationsplan

att

det i förbehållslistan skrivs in datum och paragraf för när utbildningsnämnden
beslutade om respektive handlingsplan.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Int.sekr.
R/Ch
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2001.301.612

§ 45
Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan lå 2002/2003
I förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2002/2003 ingår
följande förändringar jämfört med innevarande läsår:
- Livsmedelsprogrammets nuvarande inriktning Bageri-Konditori läggs som
inriktning Konditori inom Hantverksprogrammet.
- Hotell- och restaurangprogrammet utökas med 16 platser från årskurs 1.
- TIME-gymnasiet som beslutades av utbildningsnämnden i november 2001
inrättas fr o m hösten 2002 med 25 elevplatser per årskurs.
- Naturvetenskapsprogrammet föreslås att även i år ha 90 elevplatser i årskurs 1.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 maj, § 33, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna utbildningsorganisationen för gymnasieskolan enligt
förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
J Melin
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2002.158.612

§ 46
Flyttning av Fordonsprogrammets lokaler till Rosenholm
Rektor/chef för Törnströmska gymnasiet föreslår att Fordonsprogrammet flyttas från
nuvarande lokaler på Gullbernavägen till vissa lokaler KA2 tidigare nyttjade i Rosenholm. I skrivelsen redogörs för bakgrund, för- och nackdelar samt kostnadsbilden
med förslaget. Till detta har administrative chefen kompletterat med förslag till lösningar avseende skolmåltidsverksamhet.
Det finns åtskilliga skäl till att flytta Fordonsprogrammet från Gullberna till Rosenholm. De tyngst vägande skälen för att flytta är arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna. Idag är inte arbetsmiljön tillfredsställande i vare sig de lokaler som hyrs av
Torsås Bil och Fastigheter eller Kruthusen Fastigheter AB. Några möjligheter att utöka programmet med fler grupper i nuvarande inriktningar och/eller nya elevgrupper
i andra inriktningar finns inte, eftersom lokalerna på Gullbernavägen knappt är tillräckliga för dagens elevantal.
Kontraktet med Kruthusen löper t o m 2002-12-31 och är uppsagt i tid av oss, medan
Torsås Bil och Fastigheter själva gjort uppsägning av kontrakt som löper t o m 200206-30. Tyvärr finns f n olika uppfattningar angående uppsägningens giltighet. Kommunjuristen har därför anlitats och kommit fram till att uppsägningen av hyreskontraktet
med Torsås Bil och Fastigheter gäller.
Ungdomsrådet i Karlskrona har lämnat remissvar.
Utbildningsförvaltningen har i skrivelse lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Rune Lindberg, s, yrkar bifall till första attsatsen i förvaltningens förslag och
avslag till andra attsatsen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på första attsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Ordföranden ställer förvaltningens andra attsats mot Rune Lindbergs avslagsyrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lindbergs avslagsyrkande.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna förslaget att flytta Fordonsprogrammet från Gullbernavägen till
Rosenholm i två etapper, från Torsås Bil och Fastigheters lokaler vid halvårsskiftet 2002 och från Kruthusens lokaler vid slutet av 2002.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2002.15.610

§ 47
Motion: Ökad fysisk aktivitet i skolan
Förslag till svar på motionen:
Under senare år har från flera håll pekats på behovet av att stimulera ungdomar
till ökad fysisk aktivitet för att motverka en rad samhällsfaktorer som ökar inaktiviteten. Frågan har varit uppe för diskussion även inom utbildningsförvaltningen. Därför har antalet idrottstimmar för den, för alla elever, obligatoriska
A-kursen i idrott ökat från 80 timmar 2000 till 100 timmar för år 2002. Vår
idrottsundervisning syftar framför allt till att skapa ett ökat intresse för fysisk
aktivitet bland eleverna.
Utbildningsförvaltningen kommer i samråd med gymnasieskolornas rektorer att
ta upp en diskussion för att se på vilka andra sätt man kan stimulera till fysisk
aktivitet bland eleverna i andra sammanhang.
Det är dock inte möjligt att utifrån lokalsituationen och inom de givna budgetramarna ytterligare ökad idrottsundervisningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 maj, § 36, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

med hänvisning till ovan anse motionen besvarad.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

11

Sammanträdesprotokoll
2002.105.107

§ 48
Remiss: Förslag till Marknadsplan för Blekinge Trafiken AB 2003-2005
Förslag till remissvar:
Utbildningsförvaltningen i Karlskrona tecknade samverkansavtal med bl a
Kalmarsunds Gymnasieförbund avseende fritt sökande till samtliga gymnasieutbildningar i regionen för alla ungdomar i gymnasieåldern. Antalet elever hemmahörande i bl a Torsås kommun har sedan dess ökat på gymnasieskolorna i Karlskrona.
Gymnasieskolorna i Karlskrona har ett brett och attraktivt utbud, och ungdomar i
grannkommunerna visar ett ökat intresse att söka vår utbildningar. För vissa
elever i Torsås är situationen idag den, att de sannolikt inte kommer in på sökt
utbildning i Kalmar medan de sannolikt kan tas in på motsvarande studieväg i
Karlskrona. För andra elever i Torsås och Emmaboda handlar det om att den utbildning de sökt i första hand endast finns i Karlskrona. De bussturer mellan Torsås
och Karlskrona respektive tågturer Emmaboda-Karlskrona som ligger närmast i tid
för att stämma med skoldagens början och slut ger mycket långa väntetider för eleverna. Att eleverna tvingas vara borta från hemmet så många timmar av dygnet
medför stress i skolarbetet och betydligt mindre tid för läxläsning och fritidsaktiviteter. På grund av detta väljer en del elever inte den utbildning de vill gå och har
möjlighet att komma in på när utbildningen ifråga ligger i Karlskrona. Alternativet
är att inackordera sig på skolorten, men detta är inte heller attraktivt med tanke på
att sträckan mellan hemmet och skolan egentligen är inom pendlingsavstånd.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 maj, § 37, föreslår utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående förslag till yttrande avseende Marknadsplan
för Blekinge Trafiken 2003-2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 49
Delegeringsbeslut
Inga delegeringsbeslut redovisades vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

12

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 50
Övriga ärenden
Rune Lindberg, s, efterlyser uppföljning och utvärdering av skolplanen samt
redovisning av lärartätheten inför höstterminen 2002.
Utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med uppföljning och utvärdering
av skolplanen
att

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i samband med personaluppföljningen
med redovisning av lärartätheten.
_______________
Torbjörn Åkesson, c, vill ha information om samverkansavtal m m när det gäller
Naturbruksprogrammet.
Information ges vid nästa sammanträde.
_______________
Christer Holmberg, s, efterlyser uppföljning och utvärdering av Teknikprogrammet
inriktning produktion.
Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________
Rune Lindberg, s, ger en eloge till lärarna på Fordonsprogrammet för väl utfört arbete
inför flytten till Rosenholm samt god marknadsföring av programmet.
_______________
Jesper Magnusson, s, informerar om att han har varit och tittat på föreställningen
”Älskad – saknad” som framfördes av elever på Estetiska programmet. Den var
mycket sevärd.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 maj 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 51
Anmälningsärenden

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
24 april 2002

Kommunfullmäktige

§ 41
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 42
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 47
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd

Kommunfullmäktige

§ 51
Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram
2002

Kommunstyrelsen

§ 56
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd

Kommunstyrelsen

§ 73
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Kommunstyrelsen

§ 77
Sammanställning av internkontrollrevisionerna
1997-2001 samt förslag till uppföljning av arbetsgivarens systematiska miljöarbete

Kommunstyrelsen

§ 78
Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor.

Skolverket

Beslut angående ansökan från Learning Center
Mobila Gymnasiet of Scandinavia AB om rätt
till bidrag och statlig tillsyn

Skolverket

Nyhetsbrev nr 4

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
tisdagen den 18 juni 2002 kl 08.30-11.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
May Sjöbäck (s)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
utvecklingschef Tommy Rönneholm
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ingela Svensson
rektor/chef Mary Mathiasson § 52

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2002-06-19

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 52 - 60

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Kerstin Andersson

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 19 juni 2002 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
………………………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni 2002

Sign

§ 52

Information
- Kvalitetsredovisning 2001
- Gymnasiekommitténs tankar
- Personaluppföljning
- Avrapportering av diskussion angående samverkan i sydostregionen
- Svar på frågor från utbildningsnämnden
- Projektet ”Absolut fördomar”

§ 53

Budgetuppföljning

§ 54

Förslag till delegation av ändringsansvar av personuppgifter i personregister inom utbildningsförvaltningen

§ 55

Motion: Busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom det
geografiska upptagningsområdet

§ 56

Motion: Stöd till föräldrar med utländsk bakgrund

§ 57

Förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion

§ 58

Delegationsärenden

§ 59

Övriga ärenden

§ 60

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 52
INFORMATION
Kvalitetsredovisning 2001
Kvalitetsredovisningen för 2001 är inlämnad till Skolverket.
_______________
Gymnasiekommitténs tankar
Göran Palmér informerar om Gymnasiekommitténs tankar om den nya gymnasieskolan.
_______________
Personaluppföljning
Marianne Hansson redovisar obligatoriska nyckeltal för utbildningsförvaltningen
020101—0430 jämfört med 0001—04 och 0101—04 innehållande:
- antal anställda
- antal årsarbetare
- arbetad tid/årsarbetare
- timanställda arbetad tid/årsarbetare
- sjukdagar per anställd
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid tim/anställd
Dessutom redovisas sjukfrånvaron i kronor för första tertialet 2002.
_______________
Avrapportering av diskussion angående samverkan i sydostregionen
Göran Palmér informerar om diskussion med företrädare för gymnasieförvaltningar
i sydostregionen angående samverkan.
_______________
Svar på frågor från utbildningsnämnden
Göran Palmér redogör för frågorna angående:
- antal inställda lektioner
- antal vikariatstimmar
- ”extra kurser”
under perioden 1/3 – 8/5 2002.
Mary Mathiasson informerar om inriktningen produktion inom Teknikprogrammet.
Det är en mycket positiv anda i klassen. Alla 12 eleverna har fadderföretag och har fått
fyra veckors praktik under sommaren.
_______________
”Absolut fördomar”
Utbildningsnämnden tittar på en film som Individuella programmet har gjort i
projektet ”Absolut fördomar”.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 53
Budgetuppföljning
Prognosen för helåret 2002 visar att förvaltningen beräknas klara av att bedriva sin
verksamhet inom givna budgetramar. Det är dock ännu svårt att göra några exakta
beräkningar och det finns också några områden som kräver särskild uppmärksamhet
under året.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2002-05-31.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Rektor/chef
Administrativ chef
Personalsekreterare

5

Sammanträdesprotokoll
2002.175.002

§ 54
Förslag till delegation av ändringsansvar av personuppgifter i personregister
inom utbildningsförvaltningen
Med anledning av den nya personuppgiftslagen krävs beslut av utbildningsnämnden
för att användare av personregister skall kunna göra rättelser och borttag av uppgifter
i våra olika personregister.
Utbildningsnämndens personuppgiftsombud föreslår efter kontakt med kommunjuristen att rätten till ändringar och borttag delegeras till ansvariga befattningshavare inom förvaltningen med möjlighet till vidare delegation till berörd handläggare.
Utbildningsnämnden beslutar
att

delegera förändringar och rättelser av personuppgifter i de av utbildningsförvaltningen använda register till rektor/chef, administrativ chef och
personalsekreterare med rätt till vidaredelegation till berörd handläggare.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2002.94.623

§ 55
Motion: Busskort eller skolskjuts vid val av annan skola än inom det
geografiska upptagningsområdet
Centern har i en motion föreslagit ”att utreda möjligheten och dess kostnader att
införa skolskjuts eller bussbiljetter till annan kommunal eller friskola inom kommunen än den som det geografiska upptagningsområdet erbjuder”.
För elever i gymnasieskolan finns generella bestämmelser avseende busskort och
inackorderingsbidrag. Några upptagningsområden inom kommunen finns inte för
gymnasieskolan, dessutom finns fr o m läsåret 2002/03 fritt sökande till gymnasieutbildningar i sydostregionen; Kalmar, Emmaboda, Nybro, Oskarshamn, Torsås,
Öland och Karlskrona.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 juni, § 41, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

besvara motionen enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2002.95.131

§ 56
Motion: Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund
Utbildningsnämnden har fått motionen ”Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund”
för yttrande. Motionären föreslår en särskild rådgivning för föräldrar med utländsk
bakgrund, så att stöd kan ges i föräldrarollen. Rådgivningen skulle enligt förslaget
drivas av någon ideell organisation, med kommunalt stöd.
Utbildningsnämnden ser positivt på förslaget och tror att det skulle kunna förebygga en del av den oro och turbulens som finns bland ungdomsgrupper idag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 juni, § 42, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

tillstyrka motionen och därmed anse den besvarad.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Handikappförvaltningen
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2002.126.229

§ 57
Förslag till basanpassning av lägenheter i nyproduktion
Handikappförvaltningen har på remiss sänt ut ”Förslag till basanpassning av
lägenheter i nyproduktion”.
Den del i detta förslag som berör Utbildningsförvaltningens verksamheter är
”Tillgänglighet i kommunala lokaler”. De krav, råd och anvisningar som finns i
förslaget bör bedömas av byggtekniskt kunnig personal, i vårt fall Tekniska förvaltningen hos vilka vi hyr samtliga våra nuvarande lokaler.
Utbildningsnämnden beslutar
att

besvara remissen med: ”Utbildningsnämnden har tagit del av ”Förslag till
basanpassning av lägenheter i nyproduktion”.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 58
Delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av Mikael Thornéus att vara vik utbildningschef under tiden
6-7 juni, 10 juni samt 12-13 juni 2002.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 59
Övriga ärenden
Forum Sydsverige
Elisabet Peijne informerar om Forum Sydsverige 2002 i Kaliningrad 30-31 maj
2002.
_______________
Rapporten Rötter och Vingar, som är ett resultat av ett utvecklingsprojekt som
Karlskrona kommun genom utbildningsförvaltningen varit delaktig i, delas ut.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 60
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
29 maj 2002

Kommunfullmäktige

§ 67
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001

Kommunfullmäktige

§ 68
Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

§ 69
Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och
verksamhetsuppföljning februari 2002

Kommunfullmäktige

§ 51
Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram
2002

Kommunledningsförvaltningen

Åtgärdspaket angående sjukfrånvaro

Lärarnas Riksförbund

Fördelning av fackliga uppdrag för Lärarnas
Riksförbund under läsåret 2002/2003

Skolhälsovården

Verksamhetsberättelse för skolhälsovården på
af Chapman och Ehrensvärdska gymnasiet
läsåret 2001/2002

Tekniska nämnden

Begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd för ombyggnader för utbildningsförvaltningen

Skolverket

Nyhetsbrev nr 5 och 6

______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Östersjöskolan
onsdagen den 21 augusti 2002 kl 08.30-10.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
May Sjöbäck (s) från kl 09.00
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)

Ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
utvecklingschef Tommy Rönneholm
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2002-08-27

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 61 - 69

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Kerstin Andersson

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 27 augusti 2002 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
………………………………
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 augusti 2002

Sign

§ 61

Information
- Svar på frågor från utbildningsnämnden

§ 62

Budgetuppföljning

§ 63

Begäran om att tjänster överförs från kommunledningsförvaltningen till
utbildningsförvaltningen

§ 64

Förslag till förändring av Uppdragsutbildningen

§ 65

Förslag till arbetsgrupp för Lokala styrelser och Programråd

§ 66

Ramavtal för riksidrottsgymnasieverksamheten 2002/03-2004/05

§ 67

Delegationsärenden

§ 68

Övriga ärenden

§ 69

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 61
INFORMATION
Svar på frågor från utbildningsnämnden
Tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

3

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 62
Budgetuppföljning
Prognosen för helåret 2002 visar att förvaltningen beräknas klara av att bedriva sin
verksamhet inom givna budgetramar. Det är dock ännu svårt att göra några exakta
beräkningar och det finns också några områden som kräver särskild uppmärksamhet
t ex interkommunala ersättningar, antalet elevassistenter och elever till specialskolor.
En redaktionell ändring föreslås i förvaltningens förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2002-07-31

att

750 000 kr från utbildningsnämndens reserv används för att täcka
kostnaden för nya elevassistenter och elever vid specialskolor.

Utbildningsnämnden beslutar också
att

med anledning av budgetarbetet ha extra sammanträde med arbetsutskottet
den 2/9 kl 13.00 samt extra sammanträde med utbildningsnämnden den 4/9
kl 13.30.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002

5

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
2001.148.610
Kommunledningsförvaltningen
R/Ch
Akten
§ 63
Begäran om att tjänster överförs från kommunledningsförvaltningen till
utbildningsförvaltningen
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2002-04-24 beslutades att föra ut motsvarande
3,0 tjänster som ekonomiassistent/skolassistent till gymnasieskolornas administration.
Den berörda skol- och ekonomiadministrativa personalen har fått lämna önskemål om
placering. Så långt som möjligt har dessa önskemål tillmötesgåtts och tjänsterna har
fördelats efter diskussioner med personalen.
Av de tre tjänsterna som flyttas ut till gymnasieskolornas administration tillhör två idag
Kommunledningsförvaltningen. Därför måste utbildningsnämnden begära en ramjustering av dessa tjänster enligt följande:
Ramjustering lönekostnader
Omkostnader enligt schablon
Summa ramjusteringar

564 064 kr
54 000 kr
618 064 kr

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-07, § 47, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

till kommunledningsförvaltningen lämna förslag om ramjustering med
618 064 kr årligen

att

begära att dessa tjänster överförs till utbildningsförvaltningen

att

hos kommunledningsförvaltningen begära att ärendet efter behandling i
samverkansgrupp lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

Ordföranden föreslår ett tillägg i brödtexten där det framgår att det redan
i remissvaret angående organisation för icke nämndspecifik administration framgick
att förvaltningens decentraliseringsarbete bl a syftade till ett utlokaliserat ekonomistöd för respektive rektorsområde.
Utbildningsnämnden beslutar
att

till kommunledningsförvaltningen lämna förslag om ramjustering med
618 064 kr årligen

att

begära att dessa tjänster överförs till utbildningsförvaltningen

att

hos kommunledningsförvaltningen begära att ärendet efter behandling i
samverkansgrupp lämnas till kommunfullmäktige för beslut.

_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2002.76.615

§ 64
Förslag till förändring av uppdragsutbildningen
Under våren 2002 gav utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att analysera
Uppdragsutbildningens verksamhet och föreslå åtgärder. Förvaltningen har i dialog
med rektor för Vuxenutbildningen och ansvarig för Uppdragsutbildningen sökt
analysera verksamheten.
En del förändringar krävs för att göra Uppdragsutbildningen ekonomiskt stabil, bl a:
- En långsiktig affärsplan bör upprättas som tydligt lägger fast inom vilka sektorer
anbud skall lämnas. Kommunens näringslivsenhet bör vara delaktig i framtagandet.
- De ekonomiska kalkylerna måste hållas, tydliga avtal måste upprättas med kunderna
inga oklarheter får finnas.
- Vid anställningar skall kommunens regler tillämpas, inga avvikande uppgörelser får
göras. Personalsekreteraren måste konsulteras.
- Den administrativa organisationen flyttas från Vuxenutbildningen till utbildningsförvaltningens kansli.
- Vid anbudsräkning skall utbildningsförvaltningens ekonomer konsulteras.
- Uppdragsutbildningen skall kunna anlita personal externt så väl som internt så att
bästa kvalitet och mest förmånliga pris kan uppnås.
- Vidare bör undersökas om det finns förutsättningar för en samverkan med Utvecklingscentrum, barn- och ungdomsförvaltningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-08-07, § 50, föreslagit utbildningsnämnden besluta

Sign

att

ansvaret för Uppdragsutbildningen förläggs till utbildningsförvaltningens
kansli från 2002-09-01

att

administrationen för Uppdragsutbildningen omfattar 1,0 tjänst

att

Uppdragsutbildningen vidtar föreslagna åtgärder enligt ovan

att

utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att hösten 2003 utvärdera och följa
upp Uppdragsutbildningens verksamhet.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

En redaktionell ändring görs under rubriken ”Framtiden” enligt följande:
”En långsiktig affärsplan skall upprättas…..”.
Ingegerd Holm (s), Christer Holmberg (s), Rune Lindberg (s), Elisabet Peijne (m)
och Jörgen Andersson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Erik Lindborg (fp) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag samt yrkar
att förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för Uppdragsutbildningen.
Ordföranden ställer Ingegerd Holms, Christer Holmbergs, Rune Lindbergs,
Elisabet Peijnes och Jörgen Anderssons yrkanden om bifall mot Erik Lindborgs
yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

ansvaret för Uppdragsutbildningen förläggs till utbildningsförvaltningens
kansli från 2002-09-01

att

administrationen för Uppdragsutbildningen omfattar 1,0 tjänst

att

Uppdragsutbildningen vidtar föreslagna åtgärder enligt ovan

att

utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att hösten 2003 utvärdera och följa
upp Uppdragsutbildningens verksamhet.

Erik Lindborg (fp) reserverar sig.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Elevrådet
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2002.211.612

§ 65
Förslag till arbetsgrupp för lokala styrelser och programråd
I samband med beslut om ny gymnasieorganisation i januari 2001 beslöt nämnden
att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till hur bl a lokala styrelser
för respektive skola skall organiseras. Detta inrymmer också tanken att fördjupa
demokratin och se om lokala styrelser och programråd successivt kan få mer att
säga till och besluta om. Vissa frågor som idag beslutas av nämnd, förvaltning eller
skolledning kan komma att hanteras av programråd och lokala styrelser framöver.
För att gå igenom befintlig verksamhet, ta fram nya mål- och inriktningar för
både lokala styrelser och programråd föreslås en arbetsgrupp tillsättas. Denna
kommer också att hantera frågor som ansvarsfördelningen och samverkan mellan
programråd och lokala styrelser, i vilken takt en fördjupad demokrati skall införas,
delegationsplan för lokala styrelser m m.
Arbetsgruppen föreslås bestå av:
3 elevrepresentanter (från Törnströmska/IV, af Chapman och Ehrensvärdska/TIME)
1 representant för skolledning (utses av rektorsgruppen)
2 politiker (en från socialdemokratiska respektive borgerliga gruppen)
1 sammankallande tjänsteman.
Elevrådet har inkommit med skrivelse och anser att arbetsgruppen bör ha elevmajoritet.
Ordföranden föreslår att arbetsgruppen skall bestå av:
5 elevrepresentanter (från Törnströmska/IV, af Chapman och Ehrensvärdska/TIME)
1 representant för skolledning (utses av rektorsgruppen)
2 politiker (en från socialdemokratiska respektive borgerliga gruppen)
1 sammankallande tjänsteman.
Rune Lindberg (s) föreslår att arbetsgruppen skall vara klar med sitt förslag till den
1/11 2002 samt föreslår att Ingegerd Holm skall ingå i gruppen från den socialdemokratiska gruppen.
Jörgen Andersson (c) föreslår att Elisabet Peijne skall ingå i gruppen från den
borgerliga gruppen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden beslutar
att

tillsätta en arbetsgrupp bestående av
- 5 elevrepresentanter (från Törnströmska/IV, af Chapman och Ehrensvärdska/TIME)
- 1 representant för skolledning (utses av rektorsgruppen)
- 2 politiker (en från socialdemokratiska respektive borgerliga gruppen)
- 1 sammankallande tjänsteman
för att se över organisationen kring lokala styrelser och programråd

att

avrapportering skall ske till utbildningsnämnden i november 2002

att

utse Ingegerd Holm (s) och Elisabet Peijne (m) som representanter i gruppen

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Riksidrottsförbundet
M Mathiasson
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2002.207.612

§ 66
Ramavtal för riksidrottsgymnasieverksamheten 2002/03 – 2004/05
Ett nytt avtal angående fortsatt Fäktgymnasium har träffats mellan utbildningsförvaltningen och Svenska Fäktförbundet. Avtalet klarlägger respektive parts
ansvar och åtagande. Detta avtal utgör grunden för ett ramavtal mellan Riksidrottsförbundet och Karlskrona kommun. Avtalet ger Karlskrona kommun
rätt att bedriva Riksidrottsgymnasium för specialidrott med inriktning fäktning
under perioden 2002/03 – 2004/05.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna avtalet med Riksidrottsförbundet.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 67
Delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av Tommy Rönneholm som vikarierande utbildningschef samt
rektor/chef under ordinarie befattningshavares semester.
UN2002.204.023
Bilschablon för resor inom undervisningen mellan idrottsanläggningar för
idrottslärare inom utbildningsförvaltningen.
UN2002.205.020
Kursbeskrivning på kursen MU1505 – Gymnasiekör A, MU1506 – Gymnasiekör B
och NU1507 – Gymnasiekör C.
UN2002.187.612.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 68
Övriga ärenden
Rune Lindberg, s, informerar om en konferens med Byggmästarnas Riksförbund.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 augusti 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 69
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2002-06-19

Kommunala handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2002-06-04

Kommunfullmäktige

§ 83
Marknadsplan 2003-2005 för
BlekingeTrafiken AB

Kommunfullmäktige

§ 84
Delårsbokslut per den 30 april 2002

Kommunfullmäktige

§ 87
Bostadsförsörjningsprogram för
Karlskrona kommun 2002-2010

Kommunfullmäktige

§ 88
Ökat antal elevplatser inom
Vuxenutbildningen

Kommunstyrelsen

§ 91
Avtal om privat användning av
tjänstemobiltelefon

Lokal styrelse
Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2002-05-15

Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

Ansökan om utökning av antalet
platser

Törnströmska gymnasiet

Arbetet med att förnya
Omvårdnadsprogrammet

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
onsdagen den 4 september 2002 kl 13.30 – 15.20

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
May Sjöbäck (s)
Anders Andersson (m)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
utvecklingschef Tommy Rönneholm
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson (fp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2002-09-09

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 70 - 72

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Kerstin Andersson

Justerare

……………………………………………
Hans-Göran Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 september 2002 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 september 2002

Sign

§ 70

Budget 2003 och planer för 2004-2005

§ 71

Lokalplan för gymnasieskolorna, etapp 3

§ 72

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 70
Budget 2003 och planer för 2004-2005
Utbildningsnämndens verksamhet står inför omfattande förändringar under perioden
då det på nationell nivå arbetas med förslag till en ny gymnasieorganisation och förslag om förändrat Individuellt program.
Förslaget innehåller en grundbudget som för 2003-2004 är balanserad. Grundförslaget innebär att utbildningsnämnden måste vidta åtgärder för att öka gruppstorleken
i undervisningsgrupperna. Detta för att rymma den elevökning som kommer under
budgetperioden. Något som kan spoliera den positiva utvecklingen avseende elevernas resultat vi haft under senare år. Därför begär utbildningsnämnden i tilläggsförslag kompensation för elevökningen.
I tilläggsförslaget begärs också medel för utökad s k idrottsprofil, där eleverna har
möjlighet att träna på elitnivå under studietiden.
Enligt direktiven skall utrymmet för investeringar motsvaras av de avskrivningar som
görs för det aktuella året. Detta bedöms inte vara tillräckligt för att uppdatera utbildningsförvaltningens utrustning och inventarier på ett rimligt sätt utan istället begärs
6 mkr. På grund av de senaste årens låga investeringsanslag finns ett stort uppdämt
behov.
Enligt direktiven ska avrop göras mot vissa reserver. För utbildningsnämndens del
gäller detta:
1. De s k ”Wärnerssonpengarna” för flera vuxna i skolan där utbildningsnämnden
begär 1,2 mkr för år 2003 för ökat behov av stödinsatser. Utbildningsnämnden avser
att använda dessa medel för att förstärka
- elevvårdsorganisationen d v s kurator, skolsköterska med 1,0 tjänst
- studie- och yrkesvägledarfunktionen med 1,0 tjänst
- specialundervisningen genom att tillsätta 1 speciallärare
2. Utbildningsnämnden begär helårseffekt av medel för utbyggd basorganisation inom
Komvux: 3,2 mkr för år 2003.
Ingegerd Holm (s) och Elisabet Peijne (m) yrkar bifall till förslaget.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna förslag till budget 2003 och planer för 2004-2005 och
överlämna förslaget till kommunstyrelsen

att

hos kommunstyrelsen begära 1,2 miljoner kronor för år 2003 ur
avsatt ”Wärnerssonreserv” att användas till ovan nämnda tjänster

att

med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut, 020619,§ 88, begära
helårseffekt av medel för utbyggd basorganisation inom komvux: 3,2 mkr
för år 2003.

Utbildningsnämnden tackar förvaltningen för ett väl utfört arbete med budgeten.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska nämnden
R/Ch
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2002.102.291

§ 71
Lokalplan för gymnasieskolorna, etapp 3
Utbildningsnämnden beslutade i april 2002 att godkänna en lokalplan för gymnasieskolorna.
Lokalplanen omfattar lokalförändringar i tre steg:
- prioritet 1, vilka är genomförda under juni-augusti 2002
- prioritet 2, vilka påbörjas i slutet av innevarande år
- prioritet 3, vilka planeras vara genomförda inför höstterminen 2003
Lokalförändringarna enligt prioritet 3 omfattar bl a:
- att skapa uppehållsrum och omklädningsrum i f d Östersjöskolan
- att skapa grupprum, elevarbetsrum och uppehållsrum för eleverna i Ehrensvärdska
gymnasiet
- att bygga och inreda ett nytt våningsplan i nuvarande verkstadshallen i Törnströmska
gymnasiet.
Lokalförändringarna krävs för:
- att kunna fortsätta genomförandet av omorganisationen
- att kunna utveckla verksamheten pedagogiskt och erbjuda elever och personal
bättre fysiska förutsättningar att arbeta i skolan
- att möta kommande års stora elevkullar
- att kunna förändra utbud och innehåll i skolan till de krav som ställs i näringslivet,
av högskolan och utifrån elevernas önskemål och intressen
- att behålla och stärka det renommé Karlskrona kommuns gymnasieskolor har.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-02, § 53, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att godkänna etapp 3 i lokalplanen
att begära att tekniska nämnden avsätter investeringsmedel om 8 Mkr för ombyggnation av gymnasieskolorna enligt etapp 3 i lokalplanen för 2003.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskotts förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 72
Övrigt
Göran Palmér informerar om att 91% av eleverna i årskurs 1 har kommit in på
sitt 1:a handsval samt att läsårsstarten har varit lugn. Mer information om detta
lämnas på utbildningsnämndens ordinarie sammanträde i september.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 september 2002

Sign

§ 73

Information
- Karlskrona Sport College
- Avrapportering från intagning till gymnasieskolan ht 2002-09-17
- Läsårsstarten

§ 74

Delårsbokslut per 2002-08-31

§ 75

Yttrande över ansökan från Tultra Utbildnings AB om fristående gymnasieskola Kalmar kommun

§ 76

Yttrande över ansökan från Kompetensnavet i Emmaboda AB om fristående
gymnasieskola i Emmaboda kommun

§ 77

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om fristående gymnasiesärskola i Kalmar kommun

§ 78

Yttrande över Blekingetrafikens förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafiken
mm

§ 79

Angående ökad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider

§ 80

Delegationsärenden

§ 81

Övriga ärenden

§ 82

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
onsdagen den 18 september 2002 kl 08.30 - 11.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

Kerstin Andersson (s)
Ingegerd Holm (s)
Elisabet Peijne (m)
Christer Holmberg (s)
May Sjöbäck (s)
Anders Andersson (m)
Ann-Charlotte Löfvenberg (m)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Erland Olsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)

Ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ingela Svensson
ekonom Anders Svensson
skolsekreterare Berit Polskär, § 73

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2002-09-20

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 73 - 82

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Kerstin Andersson

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 september 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
………………………………
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 73
INFORMATION
Karlskrona Sport College
Göran Palmér informerar. Initiativ har kommit från fritidsförvaltningen om att
starta ett Sport College och på så sätt göra Karlskrona kommun till en framgångsrik
idrottskommun. Detta har också en koppling med Rosenholmsprojektet.
En arbetsgrupp bestående av fritidschef, utbildningschef och representanter från
olika föreningar arbetar med frågan. Förslag till vision och mål är framtaget och
kommer att skickas ut till samtliga föreningar.
För gymnasieskolans del kommer projektet att innebära en breddning av idrottsprofilen samt att skapa ledar- och tränarutbildning.
_______________
Avrapportering från intagningen till gymnasieskolan höstterminen 2002
Berit Polskär informerar om arbetet med intagningen till gymnasieskolan höstterminen 2002 samt delar ut verksamhetsberättelse.
- 91% av eleverna är intagna på sitt förstahandsval
- samtliga behöriga sökande, utom 4 st, har erbjudits något av sina val
- 73 elever var obehöriga
- 145 elever i åk 1 kommer från andra kommuner
- 66 elever från Karlskrona är intagna i annan kommun
- 33 kommuner är representerade i Karlskronas gymnasieskolor åk 1 och 2
_______________
Läsårsstarten
Göran Palmér informerar om att skolstarten har varit lugn. Schemaplaneringen har
fungerat bra. 32 obehöriga lärare arbetar inom gymnasieskolorna (sjukvikariat,
korttidsvikariat och lärare i karaktärsämnen), dessa har dock ämnesbehörighet.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 74
Delårsbokslut
Utbildningsnämndens delårsbokslut per 2002-08-31 visar på ett resultat på 5 915 tkr.
Detta är knappt 4 mkr sämre än motsvarande delårsbokslut förra året. Att förvaltningen
uppvisar ett positivt resultat för de två första tertialen beror på kostnadsstrukturen. Förvaltningen erhåller kommunbidrag jämt fördelat över året samtidigt som kostnaderna
är högre under terminstid än under sommarlovet. Detta gör att förvaltningen för att
kunna klara av att hålla budgeten för helåret måste ha en buffert när höstterminen börjar.
Prognosen för helåret 2002 visar att förvaltningen förväntas uppnå ett 0-resultat. Flera
osäkerhetsfaktorer kvarstår ännu. Det är bland annat svårt att med exakthet beräkna
höstens undervisningsorganisation innan en hel månadslön bokförts, vilket sker först i
september.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna delårsbokslutet per 2002-08-31.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.131.631

§ 75
Yttrande över ansökan från Tultra Utbildnings AB om fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Tultra Utbildnings AB har till Skolverket ansökt om rätt till tillsyn och statligt
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun.
Ansökan avser specialutformade program inom EC, MP och HV.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-04, § 57, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

Blad

5

Sammanträdesprotokoll
2002.166.631

§ 76
Yttrande över ansökan från Kompetensnavet i Emmaboda AB om fristående gymnasieskola i Emmaboda kommun
Utbildningsförvaltningen i Karlskrona har idag ett samarbetsavtal med Emmaboda
kommun. Detta innebär fritt sökande till alla utbildningar (utom Individuella programmet) i Emmaboda och Karlskrona för elever folkbokförda i respektive kommun.
Kompetensnavet i Emmaboda AB kommer i sitt utbud att motsvara dagens kommunalt
bedrivna verksamhet. Förändringen bedöms inte påverka Karlskrona kommun organisatoriskt eller ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-04, § 58, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

Blad

6

Sammanträdesprotokoll
2002.168.631

§ 77
Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om fristående gymnasieskola
i Kalmar kommun
Det är barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun som har ansvaret för
gymnasiesärskolan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-04, § 59,föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

avstå från att yttra sig över Stiftelsen Ariadnes ansökan till Skolverket
om att starta fristående gymnasiesärskola.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

Blad

7

Sammanträdesprotokoll
2002.209.531

§ 78
Yttrande över Blekingetrafikens förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafiken m m
Blekingetrafiken vill med förslaget informera om det nya linjenätet för stadstrafiken som är tänkt att gälla från augusti 2003. Dessutom redovisas behov av
hållplatsåtgärder, anpassningen till Pottholmsprojektets inriktning samt vad som
krävs vid en tänkt omvandling av Kungsplan.
Det nya linjenätet bedöms inte påverka möjligheten för gymnasie- och vuxenutbildningens elever att ta sig till/från sina skolor. Däremot är det önskvärt att
nya enheter vid exempelvis Gräsvik och Rosenholm tas i beaktande när det
gäller hållplatsers belägenheter och turtäthet.
Kring övriga delar av förslaget lämnar nämnden inga synpunkter.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-09-04, § 60, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

yttra sig över förslag till nytt linjenät för stadsbusstrafiken m m
enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 September 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

Blad

8

Sammanträdesprotokoll
2002.232.020

§ 79
Angående önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun beslutade vid sammanträde den 30
augusti 2001, § 127, bl a följande som har betydelse för utbildningsförvaltningen:
-

att Karlskrona kommun skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast anställda)
som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad sysselsättningsgrad enligt
villkor som fastställs av personaldelegationen

-

att Karlskrona kommun skall erbjuda fast anställning, inriktningen bör vara att
fast anställning skall kunna erbjudas inom ett år

-

att timanställning endast tillåts ske i undantagsfall och vid akuta rekryteringslägen

-

att delegationen för anställning av timanställd (exkl semestervik) skall endast tilldelas förvaltningschef med rätt att vidaredelegera till en eller högst två namngivna
personer på förvaltningen

-

att genomförandet sker successivt med början den 1 oktober år 2001 samt

-

att äldreförvaltningen, handikappförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen
föreslås genomföra åtgärderna senast inom tre år, övriga förvaltningar inom ett år.

Beslutet ovan innebär att utbildningsnämnden måste fatta beslut om när detta skall
genomföras på utbildningsförvaltningen. Senast tidpunkt är 1 oktober 2002.
Ovanstående åtgärder har förhandlats med de fackliga organisationer som har varit
intresserade av att träffa förhandlingsöverenskommelser. Det innebär att när det gäller
önskad sysselsättningsgrad har inte Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skrivit
avtal med kommunen och omfattas således inte av detta i nuläget. När det gäller fast
anställning är det endast Kommunal som hittills har visat intresse.
Beslutet om fast anställning innebär att den som 1 oktober 2002 är t ex vikarie skall
erbjudas en tillsvidareanställning fr o m 1 oktober 2003.
Förvaltningen har lämnat förslag till beslut.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

9

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden beslutar
att utbildningsförvaltningen skall erbjuda samtliga tillsvidare anställda (fast anställda)
som omfattas av Allmänna bestämmelserna, önskad sysselsättningsgrad enligt de
villkor som personaldelegationen fastställer fr o m 1 oktober 2002
att utbildningsförvaltningen skall erbjuda fast anställning inom ett år, enligt de villkor
som personaldelegationen fastställer, fr o m 1 oktober 2002
att timanställda endast anlitas i undantagsfall och vid akuta rekryteringslägen gällande
fr o m 1 oktober 2002
att delegationen för anställning av timanställd (exkl semestervikarie) endast tilldelas
förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera till en eller högst två namngivna
personer på utbildningsförvaltningen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

10

Sammanträdesprotokoll

§ 80
Delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Lokalkurs i datoranvändning, datorkunskap 100 poäng (DAA1501) inrättad vt 2002
med start ht –2002 på TIME-gymnasiet. UN2002.231.612
Attestlista 2002. UN2002.74.002
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

11

Sammanträdesprotokoll

§ 81
Övriga ärenden
Elisabet Peijne efterlyser Skolverkets rapport angående mobbning av elever från
lärarsidan.
Elisabet Peijne informerar om turerna i samband med TV-programmet Uppdrag
granskning.
Rune Lindberg informerar om sammanträden med programråden för Fordonsoch Byggprogrammen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 september 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

12

Sammanträdesprotokoll

§ 82
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2002-08-28

Intagningsenheten

Sökande till annan kommuns
komvux/gymnasieskola: påbyggnadsutbildningar ht 2002

Kommunfullmäktige

§ 108
Tekniska nämndens begäran om
investeringsanslag samt investeringstillstånd för ombyggnationer för
utbildningsförvaltningen

Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

Ansökan om namnändring för
ICT-baserad Internationell affärsoch produktutveckling 80 poäng till
Internationell affärs- och produktutveckling inom turism

Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

Ansökan om ytterligare start samt
utökning av studieplatser och studieorter

Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

Ansökan om ändring av studerandeantal och studieort

Skolverket

Nyhetsbrev nr 7

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 oktober 2002

Sign

§ 83

Information
- Sommarskolan: betyg, behörighet och studieresultat
- Rosenholmsprojektet
- Avrapportering: samverkan i sydostregionen
- Personaluppföljning
- Information om AV-centralen

§ 84

Budgetuppföljning per den 30 september

§ 85

Uppföljning/utvärdering av skolplanen

§ 86

Förslag till reviderat Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun

§ 87

Översyn av Psilander Grafiska, första etappen

§ 88

Förslag till nytt gymnasieprogram

§ 89

Angående SFI-undervisning

§ 90

Elevrepresentation för TIME-eleverna i Lokal styrelse för Vuxenutbildningen

§ 91

Representant i TIME-gymnasiets programråd

§ 92

Ny representant i arbetsgruppen för Lokala styrelser

§ 93

Delegationsärenden

§ 94

Övriga ärenden

§ 95

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningen, AV-centralens lokaler
onsdagen den 30 oktober 2002 kl 08.30 – 12.15

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Christer Holmberg (s)
Anne-Louise Rosell (s)
May Sjöbäck (s)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Torbjörn Åkesson (c)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
ekonom Ingela Svensson
ekonom Anders Svensson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
rektor/chef Johan Melin, § 83
kurator Gunilla Ingestad, § 83
idrotts- och fritidschef Ann-Katrin Olsson, § 83
AV-föreståndare Jan-Erik Wennerhov, § 83

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2002-11-05

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 83 - 95

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anne-Louise Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i
tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 83
INFORMATION
Sommarskolan: betyg, behörighet och studieresultat
Kurator Gunilla Ingestad från barn- och ungdomsförvaltningen informerar om
hur det gått för de 77 obehöriga eleverna som började sina gymnasiestudier 1999.
Gunilla Ingestad informerar också om Sommarskolan 2002, vilken är en kommunövergripande verksamhet som har arrangerats för första gången i år. Verksamheten har
planerats av barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen i samverkan och lärare från båda förvaltningarna har medverkat.
_______________
Rosenholmsprojektet
Idrotts- och fritidschefen Ann-Katrin Olsson informerar om planerna att bygga ett
idrottscenter i Rosenholmsområdet.
_______________
Avrapportering: samverkan i sydostregionen
Göran Palmér informerar om en träff i Nybro med representanter från kommuner
i sydostregionen.
________________
Personaluppföljning
Marianne Hansson redovisar personaluppföljningen för andra tertialet 2002.
Denna innehåller bl a:
- Antalet anställda
- Antalet årsarbetare
- Arbetad tid/Årsarbetare
- Timanställda arbetad tid/årsarbetare
- Sjukdagar per anställd
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3
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Information om AV-centralen
Jan-Erik Wennerhov informerar om AV-centralens verksamhet.
Utbildningsnämnden gör en rundvandring i AV-centralens och Psilander Grafiskas
lokaler.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 84
Budgetuppföljning per den 30 september
Prognosen för helåret 2002 baserad på det som är bokfört t o m september visar att
förvaltningen förväntas uppnå ett 0-resultat. Några osäkerhetsfaktorer återstår
emellertid. Det gäller främst de interkommunala avgifterna som vi betalar till
andra kommuner.
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen per 2002-09-30.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
L Netterstedt
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2002.251.610

§ 85
Uppföljning/utvärdering av skolplanen
Enligt skollagen ska kommunen följa upp och utvärdera skolplanen. Planen för
gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2001-2002 antogs av utbildningsnämnden
2000-11-28 och av kommunfullmäktige 2001-01-25.
I verksamhetsberättelsen för utbildningsförvaltningen 2001 framgick att en större
uppföljning och utvärdering av skolplanen skulle göras 2002.
Rektor/chef för varje enhet samt stabens chefer och arbetsledare fick till uppgift
att utvärdera de fem första respektive alla sex rubrikerna som finns i skolplanen.
För att elever och personal ska känna sig delaktiga i arbetet och för att leva upp till
demokratiåtagandet ombads elevrådet, lokala styrelserna samt slumpvis utvalda
anställda att uttala sig om åtagandena har uppfyllts och vad som kan göras om så
inte är fallet.
Två punkter vad gäller skolans åtagande avseende demokrati har lämnats till arbetsutskottet.
Inget av elevråden inkom med synpunkter.
En lokal styrelse svarade.
37% av personalen svarade.
Lena Netterstedt informerar om resultatet av uppföljningen/utvärderingen av skolplanen.
Konstateras att arbetet med skolplanen inte kunnat genomföras fullt ut och att det är
vissa områden som prioriterats, olika inom olika enheter. Ansträngningarna fortsätter
dock på alla nivåer Det är viktigt att varje enhet har en arbetsplan för lå 02/03 som
bygger på aktivt personalansvar och inflytande samt för skolornas del även ett aktivt
elevansvar och inflytande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-16, § 63, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

godkänna förelagda uppföljning/utvärdering.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Handikappförv
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2002.217.731

§ 86
Förslag till reviderat Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun
Mikael Thornéus redovisar synpunkter på förslag till reviderat Handikappolitiskt
program för Karlskrona kommun.
I det nu reviderade förslaget finns den ursprungliga strukturen och de långsiktiga
målsättningarna från nu gällande program (1999-2002) kvar. Programmet är fortfarande baserat på FN:s 22 standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor
med funktionsnedsättning. Av reglerna anses 10 stycken beröra kommunal verksamhet och finns därför upptagna med konkreta åtgärder i programmet. Dessa är:
- Ökad medvetenhet
- Stöd och service
- Tillgänglighet
- Utbildning
- Arbete
- Kultur
- Rekreation och idrott
- Policy och planering
- Handikapporganisationer
- Personalutbildning
Vad gäller lokaler och dess utformning har gymnasieskolorna och vuxenutbildningen
mycket goda förutsättningar redan idag. Tillsammans med tekniska förvaltningen får
kommande om- och tillbyggnader beakta kraven i det Handikappolitiska programmet.
Elever i behov av särskilt stöd har de senaste åren varit ett prioriterat område. Nämnden
har tagit på sig kraftigt ökade kostnader för att skapa förutsättningar för dessa mest
utsatta elever.
Städningen ses kontinuerligt över för att kunna prioritera exempelvis allergistädning är
behov finns. Detta har bl a inneburit att frekvensen minskat inom administration/kontor.
För att kvalitetssäkra mathanteringen för skolornas allergiska och överkänsliga elever
pågår ett särskilt projekt i Psilanderköket. Efter hand kommer även Läroverksköket
att omfattas och projektet utvidgas till att omfatta kvalitetssäkring av hela mathanteringen.
Övriga upptagna krav enligt Handikappolitiska programmet bedömer nämnden att
den kan genomföra i enlighet med programmet.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-16, § 64, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

lämna synpunkter över förslag till Handikappolitiskt program enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Thornéus
A Karlsson f v b
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2002.252.610

§ 87
Översyn av Psilander Grafiska, första etappen
Utbildningsförvaltningen har haft ett uppdrag att se över verksamheten vid förvaltningens och kommunens tryckeri, Psilander Grafiska. Uppdraget har framför
allt baserats på att verksamheten inte kunnat hanterats inom budgetramarna de
senaste åren.
Följande problem- och möjligheter har noterats och analyserats:
§ Budgeten har inte kunnat hållas
§ Mängden efterfrågade arbeten har minskat något, med ca 10% mellan 1999 och
2001. Under 2002 märks dock en viss ökad försäljning.
§ Den externa konkurrensen på större arbeten har ökat genom nyetablerade tryckerier
vilket resulterat i att tryckeriets priser inte riktigt kunna höjas i takt med
löneökningar m m
§ Tryckeriet måste ta betalt för personaltid vilket sällan tas med när förvaltningar och
andra presumtiva kunder jämför egna priser för kopiering med tryckeriets priser
§ Det köps in fler och oftast större kopieringsmaskiner i kommunen med allt fler
finesser och möjligheter
§ Teknikutvecklingen går mot användarvänliga och kombinerade skrivare/kopierare
§ Avsaknad av övergripande strategi eller idé/tanke inom kommunen vad man vill
med ”kommunens tryckeri” jämfört med att kopiera vid mindre och ej så rationella
maskiner på förvaltnings- verksamhetsnivå
§ Möjlighet till samverkan med andra verksamheter inom den egna organisationen
eller inom kommunen i stort.
Åtgärder på kort sikt:
§ Översyn av placeringen av lokalerna i kv Psilander
§ Samverkan med vaktmästeri
§ Ökad marknadsföring
Åtgärder på lång sikt:
§ Samverkan och samlokalisering med vaktmästeriet
§ Ev att tryckeriet skulle kunna ta ansvar för alla kopierare och eventuellt alla skrivare
inom förvaltningen.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-16, § 65, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att inför internbudget 2003 se över
dagens intäkts/vinstkrav för Psilander Grafiska

att

arbetsuppgifter motsvarande 0,5 tjänst vid vaktmästeriet i kv Psilander
(vakant tjänst) läggs på Psilander Grafiska alt. 0,5 anställning vid Psilander
Grafiska förs över till vaktmästeriet

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att finna samlokalisering mellan Psilander
Grafiska och vaktmästeriet i samband med lokalöversynen i kv Psilander

att

att uppdra åt Psilander Grafiska att genomföra redovisade marknadsföringsinsatser snarast under hösten 2002

att

fortsätta översynen på lång sikt enligt redovisat förslag

att

till utbildningsnämnden återkomma med en uppföljande rapport under våren
2003.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
B Polskär
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2002.253.612

§ 88
Förslag till nytt gymnasieprogram
På uppdrag av utbildningschefen har en översyn gjorts av Handels- och administrationsprogrammet (HP), vilket under senare år lockat allt färre sökande från årskurs nio.
Arbetsgruppen har bestått av Maria Persson, rektor/chef för af Chapmangymnasiet, AnnaLena Fransson och Lotta Johansson, lärare på Handels- och administrationsprogrammet
samt Tommy Rönneholm.
Arbetsgruppens förslag är ett program som ska ge grundutbildning för arbete inom
hela servicesektorn samt, i jämförelse med HP, ge en något ökad behörighet till högskoleutbildning. Vid samråd med ett antal näringslivsföreträdare framkom att självständighet, mångsidighet och självförtroende är de hörnstenar eleverna bör erhålla
i en utbildning riktad till serviceyrken. Eleverna ska alltså hellre få en generell utbildning än en specialiserad mot särskilda yrken/yrkesområden. I denna generella
grund bör då utvecklas kommunikativ förmåga, socialt engagemang och förståelse
för människor i kombination med färdigheter inom information, layout, datorkunskap,
organisation, ledning och bred allmänbildning. Arbetsgruppen bedömer att det föreslagna specialutformade programmet utan problem kan inlemmas i den kommande
strukturen med sektorer i gymnasieskolan, där en sektor sannolikt kommer att benämnas servicesektorn.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-16, § 66, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

det specialutformade programmet Information och service (SMIS) inrättas
fr o m höstterminen 2003

att

Handels- och administrationsprogrammet fr o m höstterminen 2003 utgår
ur organisationen för årskurs ett.

Elevrådet vid gymnasieskolorna samt Ungdomsrådet i Karlskrona har lämnat yttrande
i ärendet.
Torbjörn Åkesson yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar

Sign

att

det specialutformade programmet Information och service (SMIS) inrättas
fr o m höstterminen 2003

att

Handels- och administrationsprogrammet fr o m höstterminen 2003 utgår
ur organisationen för årskurs ett.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Hjelm
Akten

11

Sammanträdesprotokoll
2002.224.616

§ 89
Angående SFI-undervisning
Med hänvisning till skrivelse från rektor/chef Anita Hjelm föreslår utbildningsförvaltningen att SFI-undervisningen fr o m 2003-01-01 drivs i Vuxenutbildningens
regi. Detta för att möjliggöra samordning och integrering med övrig kommunal
vuxenutbildning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-16, § 67, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

Vuxenutbildningen fr o m 2003-01-01 ansvarar för och bedriver
SFI-undervisningen i Karlskrona kommun.

Jörgen Andersson yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

Vuxenutbildningen fr o m 2003-01-01 ansvarar för och bedriver
SFI-undervisningen i Karlskrona kommun.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Hjelm
Akten
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Sammanträdesprotokoll
2002.220.612

§ 90
Elevrepresentation för TIME-eleverna i Lokal styrelse för Vuxenutbildningen
Sedan Vuxenutbildningen omorganiserades har en Lokal styrelse funnits för
verksamheten. I denna styrelse finns dock inte representanter för TIME-gymnasiet.
Det känns angeläget att också gymnasieeleverna inom Vuxenutbildningen ges
möjlighet att ha inflytande på verksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår att TIME-gymnasiet ges representation med
tre ordinarie ledamöter och tre ersättare i Vuxenutbildningens Lokala styrelse
fr o m 2003-01-01.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2002-10-16, § 68, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

Vuxenutbildningens Lokala styrelse utökas med ytterligare tre ordinarie
ledamöter och tre ersättare från TIME-gymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Hjelm
Akten

13

Sammanträdesprotokoll
2002.221.612

§ 91
Representant i TIME-gymnasiets programråd
Med anledning av TIME-gymnasiets start och utformande av programråd hemställer utbildningsförvaltningen att utbildningsnämnden utser en representant
i TIME-gymnasiets programråd.
Ordföranden föreslår att ärendet lyfts ur och att det tas upp igen när den nya utbildningsnämnden har tillträtt.
Utbildningsnämnden beslutar
att

lyfta ur ärendet.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 92
Ny representant i arbetsgruppen för Lokala styrelser
Hans-Göran Håkansson föreslår Nina Gunnarsson som ny representant i arbetsgruppen
för Lokala styrelser.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Nina Gunnarsson som representant i arbetsgruppen för Lokala styrelser.

_______________

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

30 oktober 2002

15

Sammanträdesprotokoll

§ 93
Delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Fastställande av interkommunala ersättningar enligt bifogad prislista för
gymnasieskolans program. UN2002.234.605
Beslut om tillstånd att få arrangera försäljning. UN2002.243.059
Sökande till gymnasieskolan med val utanför kommunen som föranleder
särskilt yttrande/beslut. UN2002.235.615
Mottagande av sökande till gymnasieskolan i Karlskrona från annan kommun
som föranleder särskilt yttrande/beslut. UN2002.235.615
Lön för C Persson
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad
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§ 94
Övriga ärenden
Torbjörn Åkesson tar upp frågan om en mobilantenn på af Chapmanskolans
tak.
Tommy Rönneholm meddelar att informationsmöte kommer att äga rum.
May Sjöbäck informerar om Omvårdnadsprogrammets programråd.
_______________

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

30 oktober 2002
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§ 95
Anmälningsärenden

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2002-09-10 och 2002-09-23

Delegationen för IT i skolan

IT-inriktad fördjupningsutbildning
för ITIS-handledare

Hörselskadades Riksförbund

”Blunda inte för att hörselhinder
i SFI-undervisningen leder till
onödiga misslyckanden”

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2002-09-24

Kommunstyrelsen

§ 121
Yttrande över revisionens granskning
av upphandlingsverksamheten i
Karlskrona kommun

Lokal styrelse, Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2002-09-18

Riksidrottsförbundet

Ramavtal för riksidrottsgymnasieverksamheten 2002/03-2004/05

Skolverket

Beslut om slutligt statsbidrag för
Kunskapslyftet för verksamhetsåret
2001

Skolverket

Kunskapslyftet 2002 – omfördelning
av platser samt fördelning av extra
platser för hösten 2002

Skolverket

Statsbidrag till personalförstärkningar
i skola och fritidshem bidragsåret
2002/03

Skolverket

Nyhetsbrev nr 8

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

30 oktober 2002
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Statsrådsberedningen

Propositionsförteckning
2002-10-01

Tekniska nämnden

Sammanträdesplan 2003

Individuella programmet och
speciallärarna

Future Team – Ungdomars framtid

Elisabet Peijne

Avsägelse av politiska uppdrag

_______________

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 november 2002

Sign

§ 96

Information
- Fordonsprogrammets flytt till Rosenholm
- Plan över hur utbildningsförvaltningen kommer att genomföra att varje
arbetsledare ej ska ha arbetsledaransvar för mer än 25 arbetstagare. Delmål i kommunstyrelsens åtgärdspaket angående sjukfrånvaro.
- Svar på frågor från utbildningsnämnden
- Ehrensvärdska gymnasiet

§ 97

Budgetuppföljning per den 31 oktober.

§ 98

Preliminär utbildningsorganisation lå 2003/2004.

§ 99

Sammanträdesplan 2003.

§ 100

Delegeringsärenden.

§ 101

Kurser och konferenser.

§ 102

Övriga ärenden.

§ 103

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
tisdagen den 26 november 2002 kl 08.30 – 11.00.

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Christer Holmberg (s)
Anne-Louise Rosell (s)
May Sjöbäck (s)
Anders Andersson (m)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Ersättare

Torbjörn Åkesson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
centralt placerad rektor Lena Nettersted, § 96
personalsekreterare Marianne Hansson
rektor med programansvar Elon Ljunggren, § 96
rektor/chef Mary Mathiasson, § 96
lärare Arne Östsjö, § 96
lärare Sten Bernhardsson, § 96

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anne-Louise Rosell (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2002-12-04

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 96 - 103

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anne-Louise Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 december anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 96
INFORMATION
Fordonsprogrammets flytt till Rosenholm
Elon Ljunggren informerar om den pågående flytten av Fordonsprogrammet
till Rosenholm.
Rune Lindberg begär en ny rapport i decembersammanträdet.
_______________
Plan över hur utbildningsförvaltningen kommer att genomföra att varje
arbetsledare ej ska ha arbetsledaransvar för mer än 25 arbetstagare.
Delmål i kommunstyrelsens åtgärdspaket angående sjukfrånvaron
Marianne Hansson informerar om ovanstående. Bl a behövs det anställas tre
rektorer med programansvar för att uppnå målet.
_______________
Svar på frågor från utbildningsnämnden
Vid föregående sammanträde ställdes frågan om varför arbetad tid för timanställd
personal har ökat.
Marianne Hansson informerar om att det bl a beror på att det anställdes extra
personal i somras för att klara av flytten av Vuxenutbildningen till Gräsvik samt
som bokuppsättare i biblioteken.
________________
Ehrensvärdska gymnasiet
Rektor/chef Mary Mathiasson informerar om verksamheten vid Ehrensvärdska
gymnasiet:
- Hög trivsel på skolan
- Gemensam syn på kunskap
- Kurs i målbeskrivning och utvärdering
- Utveckla kunskapsinlärning
- Lokal arbetsplan har arbetats fram
- Viktigt att personalen har kompetensutvecklingsplan
- Kontakter över stadiegränser
- Alla lärare och elever är i D- och E-husen
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 oktober 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

-

3

Sammanträdesprotokoll

Lärararbetsplatserna börjar byggas i december
Inga uppehållsrum för eleverna
Få datorer
Antalet sökande till natur- och teknikprogram sjunker, vilket är en trend i hela
västvärlden
Medel behövs för att göra skolan konkurrenskraftig
Stressade elever

Arne Östsjö, lärare vid Ehrensvärdska gymnasiet, informerar bl a om att några elever
gör sitt projektarbete (100p) på grundskolan samt att elever från åk 7 har varit på
gymnasieskolan och laborerat. Ehrensvärdska gymnasiet ingår även i ett nätverk med
gymnasieskolor i Bromma och Visby.
Sten Bernhardsson, IB-coordinator, informerar om IB-utbildningen. Det finns 27 skolor
med IB-utbildning i Sverige. Undervisningen sker på engelska. Examination sker under
maj månad det sista året. Efter godkänd examen utfärdas IB-Diploma som ger behörighet att söka till universitet och högskolor i de flesta länder.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 97
Budgetuppföljning per den 31 oktober
Prognosen för helåret 2002 visar att förvaltningen riskerar att göra ett underskott för
år 2002. Detta beror främst på att andelen elever som väljer att läsa naturbruksprogrammet har ökat kraftigt. Förvaltningsledningen har vidtagit åtgärden att uppmana till återhållsamhet i en skrivelse utskickad 021111. Dessutom planeras en
analysgrupp som förutom att analysera möjligheten till snabba besparingar i år
ska se fram emot internbudget 2003. Dessa åtgärder ska ge ett nollresultat för år
2002. I annat fall finns risk för ett budgetöverskridande om 0,3-0,5 mkr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 november, §72, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per 2002-10-31

att

uppdra åt förvaltningen att fullfölja vidtagna åtgärder för balansmålet
ska uppnås

att

fördela återstoden av nämndens reserv enligt följande:
- Projekt undervisning för flyktingungdomar 50 tkr
- Kvalitetshandläggare: 150 tkr
- Karriärtjänst. En lärare ges möjlighet att doktorera: 300 tkr.

Rune Lindberg vill ha kostnaderna för flyttningarna av Vuxenutbildningen och
Fordonsprogrammet preciserat till decembersammanträdet.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att 3:e att-satsen utgår och tas upp i januarisammanträdet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet. Utbildningsnämnden beslutar enligt
yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2002-10-31

att

uppdra åt förvaltningen att fullfölja vidtagna åtgärder för balansmålet
ska uppnås

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Intagningskansliet
R/Ch
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2002.290.612

§ 98
Preliminär utbildningsorganisation lå 2003/2004
I förslag till preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan läsåret
2003/2004 ingår följande förändringar jämfört med innevarande läsår:
1. Handels- och administrationsprogrammet: Utbildningsnämnden har i oktober
2002 beslutat att programmet skall utgå ur organisationen för årskurs ett fr o m
höstterminen 2003. I stället inrättas ett specialutformat program Information
och service (SMIS) fr o m höstterminen 2003 som en mer generell utbildning
riktad till serviceyrken.
2. Livsmedelsprogrammet: Ingen intagning i årskurs ett och två då programmet
omformats till Hantverksprogram – konditori.
Korrigeringar av föreslagen preliminär organisation kan bli aktuell efter såväl
1 februari som 2 maj då eleverna gjort sina val respektive omval.
Hänsyn har tagits till den förväntade elevökningen (ca 50 elever) under kommande
läsår.
Samtliga förändringar ovan bedöms rymmas inom de ekonomiska ramar utbildningsnämnden erhåller.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 november, §73, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan enligt
förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Un
R/Ch
Exp
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2002.291.006

§ 99
Sammanträdesplan 2003
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Ordföranden föreslår att februarisammanträdet flyttas till den 27/2, samt
att de första sammanträdena den 9 januari sker enligt följande:
kl 08.30 – presidiet sammanträder
kl 09.00 – gruppmöten
kl 10.00 – utbildningsnämnden sammanträder
kl 11.00 – arbetsutskottet sammanträder.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget till sammanträdesplan
med föreslagna ändringar.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 100
Delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förlängd projektanställning som centralt placerad rektor med ansvar för
kvalitets- och uppföljningsfrågor. UN2002.51.022
Vidaredelegering av rätten att besluta om timanställd personal vid utbildningsförvaltningen. UN2002.262.020
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Det föreligger inga kurser eller konferenser vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

8

Sammanträdesprotokoll

§ 101
Kurser och konferenser

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

9

Sammanträdesprotokoll

§ 102
Övriga ärenden
Christer Holmberg frågar om det finns någon rapport om mobbning.
Utbildningschefen svarar att detta kommer att redovisas i skolhälsovårdens års
berättelse.
_______________
Hans-Göran Håkansson frågar om problemen med sliten material vid Östersjöskolan.
Ordföranden meddelar att ett sammanträde angående detta kommer att äga rum direkt
efter dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

10

Sammanträdesprotokoll

§ 103
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2002-10-23

Kommunfullmäktige

§ 118
Avsägelser

Kommunfullmäktige

§ 131
Svar på motion om ökad fysisk
aktivitet i skolan.

Karlskrona kommun
Revisionen

Revisionsrapport FQ-02
Bisysslor. Granskningsrapport.

Länssamrådsgruppen för alkoholoch andra drogfrågor

Undersökning av Blekingeungdomars
levnadsvillkor 2002

Skolverket

Beslut om ansökan från Tultra
Utbildnings AB om rätt till bidrag
för en fristående gymnasieskola
i Kalmar län

Skolverket

Nyhetsbrev nr 9

____________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2002

Sign

§ 104

Information
- Lokaler
- Värdegrundsprojekt i samverkan med Växjö

§ 105

Budgetuppföljning per den 30 november.

§ 106

Förslag till rutiner och regler för handläggning av rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande.

§ 107

Angående intagning till inriktningar och profiler på Samhällsvetenskapliga
programmet.

§ 108

Delegeringsärenden.

§ 109

Kurser och konferenser.

§ 110

Övriga ärenden.

§ 111

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
tisdagen den 17 december 2002 kl 08.30 – 10.50.

Beslutande

Ordförande
Ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Christer Holmberg (s)
May Sjöbäck (s)
Kristian Eriksen (kd)
Jörgen Andersson (c)
Erik Lindborg (fp)

Tjänstgörande ersättare

Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2002-12-20

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 104 - 111

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 104
INFORMATION
Lokaler
Tommy Rönneholm informerar om att:
- etapp I i lokalplanen är klart
- etapp II, Ehrensvärdska gymnasiet samt A och B-husen, har påbörjats
- etapp III, Törnströmska gymnasiet, påbörjas under 2003
Christer Holmberg påpekar att det är viktigt att Handikapprådet är med vid projekteringen.
Ombyggnaden av lokalerna i Rosenholm är på gång, men kommer inte att vara klar
till vårterminsstarten.
Rune Lindberg talar om att programrådet för Fordonsprogrammet vill hyra tvätt- och
smörjhallen på Rosenholm. Frågan ska tas upp med rektor/chef för Törnströmska
gymnasiet.
Göran Palmér informerar om att SFI-undervisningen ska förläggas till Gräsvik.
_______________
Värdegrundsprojekt i samverkan med Växjö
Göran Palmér informerar om att samtliga skolledare vid utbildningsförvaltningen
skall vara med i ett värdegrundsprojekt 2003. Syftet är att ge ledargruppen kunskap
i värdegrundsfrågor i det dagliga arbetet som ledare. Projektet drivs i samverkan
med Rektorsutbildningen vid Växjö Universitet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 105
Budgetuppföljning per 30 november 2002
Prognosen för helåret 2002, baserad på det som är bokfört t o m november visar att
förvaltningen går mot ett noll-resultat för år 2002. Förbättringen i förhållande till
föregående månads prognos beror på att en tidigare osäker lönepost utfallit till vår
fördel. Vissa orosmoln kvarstår dock inte minst vad gäller gymnasiets läromedelskonto.
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Avskrivningar
Finansiella poster

- 0,7
+1,3
- 1,1
+0,3
+0,2

Förvaltningens marginaler för att uppnå noll-resultat är små. Det stora orosmolnet är
förutom personalkostnaderna, där en liten procentuell avvikelse ger stora belopp, kostnadsutvecklingen på läromedelssidan. Under året har en omprioritering i budgeten
gjorts från läromedel till lärarpersonal, det finns dock en risk att kostnaderna inte
hängt med i motsvarande mån.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2002-11-30.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Hjelm
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.308.615

§ 106
Förslag till rutiner och regler för handläggning av rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande
Enligt riksdagsbeslut i juni 2002 införs ett rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Beslutet reglerar grunderna för bidragsberättigade bl a avseende vem som kan vara
berättigad samt beloppet på bidraget.
Enligt 15§ i Lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall elevens hemkommun pröva och handlägga ansökningarna och därefter lämna ansökan tillsammans med ställningstagande till Centrala studiestödsnämnden.
CSN beslutar om bidraget. Varje kommun har enligt lag §2 att upprätta riktlinjer
för sitt arbete med rekryteringsbidraget. I Blekinge har Karlskrona, Ronneby och
Olofströms kommuner enats om gemensamma riktlinjer. Riktlinjerna har tagits
fram i samråd med CSN och andra intressenter.
I riktlinjerna står bl a att bidrag ska kunna erhållas under förutsättning att det medverkar till att en person som behöver kompetensutveckling kommer att kunna påbörja studier. För att nå rätt målgrupp strävas efter en dialog där vi samverkar och
stämmer av med andra myndigheter och organisationer.
1. Får inte ha studerat de senaste fem åren med studiestöd.
2. Är eller riskerar att bli arbetslös.
3. Kort tidigare utbildning.
4. Funktionshinder.
5. Tillägg till övergångsbestämmelser för 2003.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 december, § 78, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa riktlinjer för rekryteringsbidrag till vuxenstuderande i Karlskrona
kommun enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Persson
B Polskär
SYV
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2002.272.612

§ 107
Angående intagning till inriktningar och profiler på Samhällsvetenskapliga
programmet
Rektor/chef vid af Chapmangymnasiet har lämnat förslaget att redan från årskurs 1
ta in elever på betyg till både inriktning och profiler. Detta bedöms innebära planeringsmässiga och eventuellt ekonomiska fördelar för skolan. Några uppenbara
nackdelar för eleverna av detta system bör heller inte uppstå.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 december, § 79, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

från intagningen till läsåret 2003/04 ta in elever på Samhällsvetenskapliga
programmet på betyg till såväl inriktningar som profiler

att

utvärdering sker efter ett år.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 108
Delegeringsbeslut
Följande delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevläsårstider 2003/2004 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2002.294.608
_______________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum

17 december 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

7

Sammanträdesprotokoll

§ 109
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Emmaboda kommun och Sveriges Skolledarförbund
till Emmabodakonferensen den 16/1 2003.
Utbildningsnämnden beslutar att anmäla 10 personer.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

8

Sammanträdesprotokoll

§ 110
Övriga ärenden
Rune Lindberg informerar från sammanträde med Fordonsprogrammets programråd.
_______________
Nina Gunnarsson informerar från en konferens angående mobbning.
_______________
Ingegerd Holm informerar om att styrelsen för Springerska fonden har haft sammanträde.
_______________
Göran Palmér informerar om att det ska vara en konferens i matematikdidaktik
den 16-17 januari 2003.
_______________
Julhälsning
Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna året och önskar
alla en god jul och ett gott nytt år.
Rune Lindberg önskar ordföranden en god jul och ett gott nytt år.
Christian Eriksen önskar alla en god jul och gott nytt år.
Göran Palmér tackar för gott samarbete under året och önskar samtliga en god jul och
ett gott nytt år .
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 november 2002
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

9

Sammanträdesprotokoll

§ 111
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

§ 167
Svar på motion om stöd till föräldrar med utländsk bakgrund

Kommunfullmäktige

§ 155
Skattesats 2003 för Karlskrona
kommun samt vissa avgifter

Kommunstyrelsen

§ 169
Ekonomisk rapportering 2003,
Karlskrona kommunkoncern

Kommunstyrelsen

§ 170
Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för mandatperioden
2003-2006

Kommunstyrelsen

§ 171
Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 2003-2006

Lessebo kommun

Samverkansavtal angående gymnasieutbildningar

Lärarförbundet

Julhälsning

Skolverket

Nyhetsbrev nr 10

Svenska kommunförbundet

Cirkulär nr 2002:110
E-tidningen Carusell, en ungdomssatsning inom ramen för personaloch kompetensförsörjningsprojektet
”Ett bättre jobb”

Sveriges elevråd SVEA

Öppet brev till alla som bryr sig om
den svenska skolan

Tekniska nämnden

§ 93
Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad av gymnasieskolorna enligt lokalplan, etapp 3

Liz, Lars och Erik Svensson
_______________

Tackkort

Sign

Sign

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 9 januari 2003

Sign

§1

Val av arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare.

§2

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till intagningsnämnden.

§3

Disposition av bank- och postgiro.

§4

Medgivande om att uppgifter får läggas ut på Karlskrona kommuns hemsida.

§5

Övriga ärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid
Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 9 januari 2003 kl 09.00 – 11.15
Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

1

Sammanträdesprotokoll

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Nina Gunnarsson (m)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Martina Andersson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrik Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-01-15

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 1 - 6

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 januari 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§1
Presentation och information
Ordföranden hälsar alla välkomna till en ny period med utbildningsnämnden.
Ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig.
Utbildningschefen informerar om utbildningsnämndens organisation.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§2
Val av arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
Med anledning av ny mandatperiod ska nya ledamöter väljas till arbetsutskottet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse ledamöter och ersättare enligt följande:

Ordinarie ledamot
Ingegerd Holm (s) ordf
Anne-Louise Rosell (s)
Roland Mattisson (v)
Kristian Eriksen (kd)
Eva Ottosson (m)
_______________

Sign

Sign

Sign

Ersättare
Rune Lindberg (s)
Christer Holmberg (s)
Sylva Lilja (v)
Martina Andersson (kd)
Bengt Fröberg (m)

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Polskär
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§3
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till intagningsnämnden
Med anledning av ny mandatperiod ska nya ledamöter och ersättare väljas till
intagningsnämnden.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse ledamöter och ersättare enligt följande:

Ordinarie ledamöter
Rune Lindberg (s)
Jörgen Andersson (c)
________________

Sign

Sign

Sign

Ersättare
Anne-Louise Rosell (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Svensson
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.5.002

§4
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av tillsättning av ny utbildningsnämnd krävs ändring av beslut
2000-03-22, § 29, om behörighet att disponera utbildningsnämndens bank- och
postgirokonton.
Utbildningsnämnden beslutar
att

dispositionsrätten för utbildningsnämndens bank- och postgirokonton ska
gälla Ingegerd Holm, Anne-Louise Rosell och Kristian Eriksen, två i förening
samt för Göran Palmér, Tommy Rönneholm, Mikael Thornéus, Kerstin
Åkesson, Marianne Hansson, Anders Svensson och Patrick Svensson, två
i förening.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

§5
Medgivande om att uppgifter får läggas ut på Karlskrona kommuns
hemsida
Blankett för medgivande delas ut.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

7

Sammanträdesprotokoll

§6
Övrigt
Ordföranden informerar om att utbildning och information för ledamöterna kommer
att ske efter nämndens ordinarie sammanträden.
Emmabodakonferensen den 16/1 2003 diskuteras.
Skolriksdagen den 26-27 mars 2003 i Stockholm diskuteras. I första hand kommer
de ordinarie ledamöterna att erbjudas plats.
Utbildningschefen informerar om att SFI (Svenska för invandrare) flyttar till
Gräsvik och kommer fr o m den 1 januari att finnas inom den egna organisationen.
Lärare har anställts.
Christer Holmberg frågar om handikapporganisationerna har fått ärendet om rekryteringsbidrag för yttrande.
Utbildningschefen svarar att det är skickat till Handikappföreningarna i Blekinge
(HSO).
Programkatalogen för läsåret 2003/04 delas ut.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari 2003

Sign

§ 7

Förslag till internbudget för år 2003

§ 8

Översyn av delegationsplanen.

§ 9

Val av representanter till programråden.

§ 10

Val av kontaktpolitiker.

§ 11

Val av representanter till Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier.

§ 12

Val av representanter till Kommunala Handikapprådet.

§ 13

Val av representanter till Lokal styrelse Vuxenutbildningen/TIME-gymnasiet.

§ 14

Delegeringsärenden.

§ 15

Kurser och konferenser.

§ 16

Anmälningsärenden.

§ 17

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003

1

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid
Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 23 januari 2003 kl 08.30 – 12.30
Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Nina Gunnarsson (m)
John Andersson (m)
Martina Andersson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Rune Lindberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-01-30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 7 - 17

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Rune Lindberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 januari 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
A Svenson
Akten
§7
Förslag till internbudget för år 2003

2

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt decembersammanträde utbildningsnämndens
kommunbidrag till 173,6 mkr. Kommunbidraget är uttryckt i den lönenivå som gällde
vid 2001 års utgång och den genomsnittliga prisnivån under år 2002.
Kommunbidraget kommer att justeras så att det motsvarar den lönenivå som gällde
vid 2002 års utgång. Nämnden kommer även att få kompensation för prishöjningar
med 1% för material och främmande tjänster och med 2% för hyreshöjningar och för
höjningen av PO-pålägget med 2,5%-enheter. Nämnden kommer att tillföras 0,6 mkr
i form av en ramjustering från kommunledningsförvaltningen, med anledning av att
två ekonomiassistenttjänster återförs till utbildningsförvaltningen från årsskiftet. Vidare tillförs nämnden 0,1 mkr som kompensation för administration av det nya rekryteringsbidraget för vuxenstuderande.
Detta innebär att utbildningsnämndens kommunbidrag blir 174,3 mkr för år 2003,
exkl kompensation för pris- och löneökningar.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner, statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning och försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen m m.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga
omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat på
relativt höga hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra kommuner och
kostnader för läromedel/materiel.
Från och med halvårsskiftet 2002 infördes ett nytt system för fördelning av resurser
till de olika enheterna inom gymnasieskolan. Det innebär att varje enhet får större frihet att göra prioriteringar inom givna ramar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 januari, § 1, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

godkänna förslaget till driftbudget för år 2003

att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.157.002

§8
Översyn av delegationsplanen
Med anledning av ny mandatperiod har en översyn av delegationsplanen skett,
vilket medfört ändringar enligt nedan.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 000928 och beslut av utbildningsnämnden
i maj 2002 att personalärenden utgår från delegationsplanen tillkommer en ny bilaga 2,
Delegationsförteckning för förvaltningsspecifik personaladministration.
Ytterligare en delegat har lagts till på sidan 6, rektor/utvecklingsansvarig, Ru.
På sidan 7 har förkortningen SfiF, Förordning om svenskundervisning för invandrare,
tillkommit och därmed ärenden nr:
1.4.1
2.4.1 – 2.4.2
3.3.1 – 3.3.3

sid 8
sid 10
sid 12

Eftersom Kunskapslyftet upphört stryks ärende nr:
3.2.5

Intagning till kurser/utbildningar inom Kunskapslyftet.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 januari, § 2, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

fastställa förelagda ändringar i delegationsplanen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Skolass
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§9
Val av representanter till programråden
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse följande ledamöter (ordförande) och ersättare till programråden:

Program
Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Fordonsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Medieprogrammet

Ledamot
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Roland Mattisson (v)
Roger Svensson (s)
Rune Lindberg (s)
Erland Olsson (s)
Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)

Omvårdnadsprogrammet
Sylva Lilja (v)
Informations- och serviceprogrammet Niklas Olsson (s)
TIME-gymnasiet
Jesper Magnusson (s)
Teknikprogrammet – produktion
Faraj Abu-Isefan (s)
_______________

Sign

Sign

Sign

Ersättare
Eva Ottosson (m)
Martina Andersson (kd)
Valdi Ivancic (fp)
Bengt Fröberg (m)
Kristian Eriksen (kd)
Eva Ottosson (m)
Valdi Ivancic (fp)
Hans-Göran Håkansson
(fp)
Martina Andersson (kd)
Nina Gunnarsson (m)
Nina Gunnarsson (m)
Bengt Fröberg (m)

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Skolass
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§ 10
Val av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse följande kontaktpolitiker:

Program
Individuella programmet
Internationell Baccalaureate (IB)
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet – konstruktion
Vuxenutbildningen
________________

Sign

Sign

Sign

Anne-Louise Rosell (s)
Roland Mattisson (v)
Ingegerd Holm (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Rune Lindberg (s)
Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)

Jörgen Andersson (c)
John Andersson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Torbjörn Åkesson (c)
Jörgen Andersson (c)
John Andersson (m)
Kristian Eriksen (kd)

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Jonasson
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§ 11
Val av representanter till stipendienämnden för Postgymnasiala stipendier
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse följande ledamöter och ersättare till Stipendienämnden för Postgymnasiala
stipendier:

Ledamot
Rune Lindberg (s)
Torbjörn Åkesson (c)
________________

Sign

Sign

Sign

Ersättare
Lisa Maria Alexandersson (s)
Anna Ekström (fp)

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Handikappnämnden
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§ 12
Val av representanter till Kommunala Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Sylva Lilja (v) som ordinarie ledamot och Kristian Eriksen (kd) som
ersättare i Kommunala Handikapprådet.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 13
Val av representant till Lokal styrelse TIME-gymnasiet/vuxenutbildningen
Ärendet utgår.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden redovisade vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Kurser och konferenser
Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i Wämö Center den 27 februari delas ut.
På grund av denna utbildning flyttas utbildningsnämndens sammanträde till
den 26 februari kl 08.30 – 12.00.
Skolriksdagen den 26-27 mars diskuteras.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 16
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 16 december 2002
Protokoll från den 7 januari 2003

Intagningskansliet

Information om mottagande och
intagning till gymnasieskolan
läsåret 2003/2004

Kommunala Handikapprådet

Protokoll från den 10 december 2002

Kommunfullmäktige

Protokoll från den 18-19 december
2002

Kommunfullmäktige

§ 173
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda

Kommunfullmäktige

§ 174
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)

Kommunfullmäktige

§ 175
Förslag om frivillig redovisning av
förtroendevaldas bisysslor

Tingsryds kommun

Samverkansavtal avseende
gymnasieutbildningar

Skolverket

Nyhetsbrev nr 12 2002.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 17
Övrigt
Ordföranden informerar om att biträdande utbildningsminister Lena Hallengren
har varit och besökt Vuxenutbildningen och TIME-gymnasiet.
Bengt Fröberg föreslår ett rullande schema för justering av protokoll.
En arbetsgrupp som har till uppgift att se över Skolplanen ska tillsättas. Ärendet
tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 februari 2003

Sign

§ 18

Bokslut – Verksamhetsberättelse 2002.

§ 19

Förändrad byggkostnad för etapp 3 i lokalplanen för gymnasieskolan.

§ 20

Remissvar: Förslag till regionala miljömål i Blekinge län.

§ 21

Uppföljning av Kunskapslyftet 1997 - 2002.

§ 22

Delegeringsärenden.

§ 23

Kurser och konferenser.

§ 24

Anmälningsärenden.

§ 25

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003

2

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid
Utbildningsförvaltningens konferensrum
onsdagen den 26 februari 2003 kl 08.30 – 12.00
Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Faraj Abu-Isefan
Martina Andersson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nadzija Medic (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-03-07

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 18 - 25

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Nadzija Medic

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 mars 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 18
Bokslut – Verksamhetsberättelse 2002
Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2002 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 februari 2003, § 9, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsbokslut för 2002

att

årets underskott skall balanseras i ny räkning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska förvaltningen
J Melin
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.102.291

§ 19
Förändrad byggkostnad för etapp 3 i lokalplanen för gymnasieskolan
I lokalplanen för gymnasieskolorna innehåller etapp 3 en större ombyggnation
på plan ett och två i kv Psilander samt något mindre lokalförändringar i kv Sparre
och i kv Läroverket.
Tekniska förvaltningen har tidigare beräknat samtliga ombyggnationer i etapp 3
till ca 10 Mkr vilket innebär en hyresökning om ca 1,05 Mkr per år.
Tekniska förvaltningen har runt årsskiftet meddelat att ombyggnationen i kv
Psilander etapp 3 beräknas kosta 13-15 Mkr vilket ökar årshyran med 1,2 Mkr.
Övriga åtgärder i etapp 3 är då inte inräknade.
Åtgärderna i kv Läroverket och i kv Sparre enligt ursprungliga etapp 3 ryms alltså
inte i Tekniska förvaltningens beräkningar, varför dessa får lösas på andra sätt än
planerat alternativt skjutas på framtiden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 februari 2003, § 10, föreslår
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ombyggnation i kv Psilander enligt etapp 3 till en kostnad av
13-15 Mkr samt

att

begära att Tekniska förvaltningen ombesörjer denna.

Yrkande
Rune Lindberg (s) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:
att fortlöpande rapportering skall ske till utbildningsnämnden under pågående
anbudsförfarande.
Kristian Eriksen (kd) yrkar bifall till Rune Lindbergs förslag.
Utbildningsnämnden beslutar att

Sign

att

godkänna ombyggnation i kv Psilander enligt etapp 3 till en kostnad av
13-15 Mkr samt

att

begäran att Tekniska förvaltningen ombesörjer denna

att

fortlöpande rapportering skall ske till utbildningsnämnden under pågående
anbudsförfarande.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2002.288.400

§ 20
Remissvar: Förslag till regionala miljömål i Blekinge län
Utbildningsnämnden har fått Förslag till regionala miljömål i Blekinge län för
yttrande.
Riksdagen godkände den 23 november 2001 den nya miljömålsstrukturen bestående
av 15 miljökvalitetsmål och ett 70-tal tidsbestämda, mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier som ska vara vägledande i arbetet att uppnå miljökvalitetsmålen.
Länsstyrelsen ska anpassa de nationella målen regionalt och kommunerna ansvarar
för lokala anpassningar.
Lena Netterstedt redogöra för förslag till remissvar.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avge remissvar över Förslag till regionala miljömål för Blekinge län
enligt förslaget.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Uppföljning av Kunskapslyftet 1997 - 2002
Ärendet utgår.
________________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 22
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Attestlista för 2003. UN2003.36.003
Yttrande över Detaljplan för Pottholmen etapp 1. UN2003.17.214
Yttrande över Detaljplan för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd).UN2003.22.214.
Yttrande över Program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar
samt program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm.
Kvalitetschef på Skolfartyget Wartena SEYW. UN2003.23.612
Beslut om utbildningsförvaltningens tjänstemannaledamöter, ordinarie och ersättare
i intagningsnämnden tillsvidare, dock längst t o m 2006-12-31. UN2003.4.102.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 23
Kurser och konferenser
Skolriksdagen den 26-27 mars diskuteras. Program kommer att skickas ut till
samtliga deltagare.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 29 januari 2003

Delegationen för IT i skolan

”I din kommun finns enorma resurser
för att utveckla skolan.”

Kommunfullmäktige

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§5
Budget- och verksamhetsuppföljning
för oktober 2002

Kommunfullmäktige

§9
Reglemente för Karlskrona kommuns
krisledningsnämnd, ny lag om extraordinära händelser

Kommunstyrelsen

§ 26
Begäran om avvikelse från
kommunens grafiska profil vad gäller
handikappförvaltningens bilar

Lokal styrelse, Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2002-11-20

Revisorerna

Revisionsrapport FA-02:
Granskning av projekt ung 2000

Skolverket

Beslut angående ansökan från
Kompetensnavet i Emmaboda AB
om rätt till bidrag för en fristående
gymnasieskola i Emmaboda kommun.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1 2003.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 25
Övrigt
Rune Lindberg informerar om att gruppen som ska jobba med Skolplanen har påbörjat
sitt arbete.
Jesper Magnusson informerar om att programrådet för TIME-gymnasiet har haft sitt
första sammanträde.
Bengt Fröberg tar upp frågan om vad som ingår i priset för respektive program.
Frågan tas upp vid senare tillfälle.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 mars 2003

Sign

§ 26

Budgetuppföljning.

§ 27

Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2003/2004.

§ 28

Representant till Kommunrådet.

§ 29

Ändring i tillämpningstext för fonder och stipendier.

§ 30

Förslag till investeringsbudget för år 2003.

§ 31

Mötesplats Trossö.

§ 32

Ändring av personuppgiftsombud.

§ 33

Delegeringsärenden.

§ 34

Kurser och konferenser.

§ 35

Anmälningsärenden.

§ 36

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid
Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 20 mars 2003 kl 08.30 – 11.00
Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

2

Sammanträdesprotokoll

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s) §§ 27-36
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) § 26
Nina Gunnarsson (m)

Ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) §§ 27-36
Faraj Abu-Isefan (s)
Martina Andersson (kd)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Christer Holmberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-03-24

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 26 - 36

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Christer Holmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 24 mars 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 26
Budgetuppföljning februari 2003
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas visa ett noll-resultat för år 2003. Detta
förutsätter dock att antalet elever som söker till annan kommun eller till friskolor ryms
inom förvaltningens budgeterade medel för detta ändamål. De nyligen inkomna preliminära ansökningarna utvisar dock en ökning av antalet elever som söker till fristående
skolor. Ökningen beror på att det startar en ny fristående gymnasieskola, NTI-skolan, i
kommunen från och med läsåret 2003/2004 och att antalet ansökningar till denna skola
överstiger tidigare gjorda beräkningar. När den slutliga intagningen görs i maj, kan vi se
exakt hur utfallet blir.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 14, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per 2003-02-28

att

hos kommunstyrelsen begära att 1,6 Mkr avsätts i en reserv för att täcka
de ökade kostnader som befaras uppkomma med anledning av uppstart av
ny gymnasiefriskola. Samt att nämnden återkommer till kommunstyrelsen
när exakta siffror föreligger.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Rune Lindberg (s) vill till nästa sammanträde ha en redogörelse för plan över marknadsföringsinsatser av gymnasieskolan.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Intagningsnämnden
R/Ch
SYV
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.290.612

§ 27
Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2003/2004
Intagningsnämnden har lämnat förslag till preliminär organisation för läsåret 2003/
2004.
Estetiska programmet, Barn- och fritidsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet har lockat avsevärt flera sökande än vad som finns platser. Däremot
har antalet sökande till Omvårdnadsprogrammet, Elprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet/konstruktion minskat. Teknikprogrammet/
produktion har endast 7 sökande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 15, föreslagit utbildningsnämnden besluta
1. att

utöka Hotell- och restaurangprogrammet från 32 till 48 platser

2. att

rektor/chef för Törnströmska gymnasiet undersöker möjligheten att utöka
det Estetiska programmet

3. att

minska antalet platser på Naturvetenskapsprogrammet från 120 till 90 platser

4. att

ingen intagning görs till Teknikprogrammet inriktning produktion läsåret
2003/2004

5. att

i övrigt stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation och avvakta omvalet
i maj.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i tio minuter varefter sammanträdet
återupptas.
Yrkande
Christer Holmberg (s) yrkar att fjärde attsatsen ändras enligt följande:
att
ingen intagning görs till Teknikprogrammet inriktning produktion läsåret
2003/2004 samt att skola och näringsliv skall arbeta för en positiv utveckling
av programmet för eventuell intagning inför läsåret 2004/2005.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Christer Holmbergs yrkande. Utbildningsnämnden
beslutar enligt yrkandet.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden beslutar således
1. att

utöka Hotell- och restaurangprogrammet från 32 till 48 platser

2. att

rektor/chef för Törnströmska gymnasiet undersöker möjligheten att utöka
det Estetiska programmet

3. att

minska antalet platser på Naturvetenskapsprogrammet från 120 till 90 platser

4. att

ingen intagning görs till Teknikprogrammet inriktning produktion läsåret
2003/2004 samt att skola och näringsliv skall arbeta för en positiv utveckling
av programmet för eventuell intagning inför läsåret 2004/2005.

5. att

i övrigt stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation och avvakta omvalet
i maj.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Inger Sjöblom
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2003.6.701

§ 28
Representant till Kommunrådet
Under ett antal år har Karlskrona kommun framgångsrikt arbetat kommunövergripande
för att hjälpa barn och ungdomar som haft stora svårigheter att fungera i samhället.
Arbetet har varit mycket konkret och i och med att flera förvaltningar samverkat har
bra resultat nåtts.
Utbildningsnämnden har representerats av Inger Sjöblom som haft mandat att agera
för att nå uppsatta individmål.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 16, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

utse Inger Sjöblom att vara utbildningsnämndens representant i Kommunråd
”Svarte Petter” t o m 2003-12-31.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia:
B Jonasson
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2003.50.046

§ 29
Ändring i tillämpningstext för fonder och stipendier
Den nu gällande tillämpningstexten för vissa stipendium och fonder är inte anpassad
till den nya och förändrade programstruktur som idag gäller för gymnasieskolans utbildningar. Vissa utbildningar har idag inte möjlighet att söka stipendium, då dessa
inte omfattas av tillämpningstexten, trots att utbildningssektorn finns inom det ämnes-/
yrkesområde som behandlas i texten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 17, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen ändring i tillämpningstexten för fonder och stipendium.

Yrkande
Anne-Louise Rosell (s) yrkar följande:
att inför våren 2004 göra en översyn av till lämpningstexten med tanke på ändrad
sökandebild inom gymnasieskolan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet. Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna föreslagen ändring i tillämpningstexten för fonder och stipendium

att

inför våren 2004 göra en översyn av tillämpningstexten med tanke på ändrad
sökandebild inom gymnasieskolan.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
R
IT-samordnare
Utv.ch
Uc
Adm.ch
§ 30
Förslag till investeringsbudget för år 2003

8

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

Utbildningsförvaltningen har tilldelats ett investeringsutrymme på 3,2 mkr för
år 2003. Det råder dock vissa oklarheter angående vilken IT-utrustning som ska
köpas in med investeringsmedel och vilken som ska hyras via IT-enheten i framtiden.
För att skapa utrymme/beredskap för plötsligt uppkomna investeringsbehov, t ex
maskinhaverier eller dyrare utrustning som inte längre går att reparera etc, föreslås
att det avsätts en större reserv än brukligt. Från denna reserv bör medel kunna avropas för investeringar efter ansökan hos förvaltningschefen.
Varje ansvarig har att prioritera investeringsbehov inom given ram för sin verksamhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 18, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa investeringsbudget för år 2003 enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Rune Lindberg (s) önskar löpande redovisning angående inköp/hyra av IT-utrustning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
Akten
§ 31
Mötesplats Trossö

9

Sammanträdesprotokoll
2003.30.040

Under 2001 kom Ungdomsrådet i Karlskrona till kommunen med önskemål om att
få stöd för att starta upp en mötesplats på Trossö/Ronnebygatan. Ungdomarna vill
ha en central mötesplats för att minska busliv och skadegörelse.
Mot bakgrund av möjligheten att testa projektet under ett försöksår samt lämnade
direktiv/överenskommelser föreslås gemensam finansiering mellan kommunens
berörda förvaltningar uppgående till 800 tkr, för 2003. Sponsorfinansiering via
näringslivsaktiviteter beräknas uppgå till minst 150 tkr vilket skulle ge en sammanlagd
finansiering om 950 tkr.
Direkt berörda förvaltningar (idrotts- och fritid, barn- och ungdom, utbildnings- samt
socialförvaltningen) föreslås besluta medfinansiera projektet med 200 tkr/förvaltning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 19, ställt sig bakom förslag
att medfinansiera projektet med 200 000 kr.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att anslå 200 000 kr till nämnda projekt för år 2003
att

medel tas ur nämndens reserv för år 2003

Yrkanden
Anne-Louise Rosell (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att inför budgetarbetet 2004 föra vidare diskussioner kring finansieringen av
eventuell fortsättning av projektet för att undvika den idag uppkomna
situationen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anne-Louise Rosells yrkande. Utbildningsnämnden
beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anslå 200 000 kr till nämnda projekt för år 2003

att

medel tas ur nämndens reserv för år 2003

att

inför budgetarbetet 2004 föra vidare diskussioner kring finansieringen av
eventuell fortsättning av projektet för att undvika den idag uppkomna
situationen.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Petersson
N Ellis
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2003.51.005

§ 32
Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen är enligt personuppgiftslagen ansvarig att ha kontroll
på de personuppgifter och register som hanteras inom nämndens ansvarsområde
följer lagstiftningen. Kontrollmyndighet är Datainspektionen. Då Björn Petersson,
som varit nämndens personuppgiftsombud, övergår till andra uppgifter måste nytt
ombud utses.
Utbildningsförvaltningen föreslår att denna uppgift nu övertas av Niclas Ellis, Vuxenutbildningen. Överlämnande av uppgifter sker under april månad.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att från 2003-04-01 utse Niclas Ellis som nytt personuppgiftsombud.
Utbildningsnämnden beslutar
att

från 2003-04-01 utse Niclas Ellis som nytt personuppgiftsombud.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 33
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Särskilda prövningar. UN2003.53.610
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4. UN2003.31.214
Planprogram för Lupinen 12 mfl. UN2003.32.214
Förordnande av M Thornéus som vikarierande utbildningschef. UN2003.48.023
Förordnande av T Rönneholm som vikarierande utbildningschef. UN2003.48.023
Fastställande av interkommunala ersättningar för vårterminen 2003. UN2003.45.605
Beslutsattest för redovisning. UN2003.36.003
Beslutsattest för Vuxenutbildning och TIME-gymnasium. UN2003.36.003
Beslutsattest för miljö- och kvalitetsfrågor. UN 2003.36.003
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 34
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Svenska Kommunförbundet angående konferensen
”Kommunal samverkan kring gymnasieskolan”.
Rune Lindberg (s) anmäls till konferensen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 35
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 26 februari 2003

Kommunfullmäktige

§ 24
Förslag till reviderat handikappolitiskt
program

Skolverket

Flera språk fler möjligheter
Särtryck av rapport 228

Skolverket

NOT-bladet nr 38

Skolverket

Nyhetsbrev nr 3 2003.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 36
Övrigt
Nina Gunnarsson (m) frågar varför inte hon blivit kallad till programrådet för
TIME-gymnasiet. Viktigt att både ordinarie och ersättare blir kallade.
Rune Lindberg (s) informerar om att både Fordonsprogrammets och Byggprogrammets yrkesråd har haft sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 april 2003

Sign

§ 37

Budgetuppföljning.

§ 38

Förslag angående Lokala styrelser och Programråd.

§ 39

Förslag till bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.

§ 40

Kvalitetsredovisning 2002.

§ 41

Namnförslag på Resursenheten.

§ 42

Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.

§ 43

Delegeringsärenden.

§ 44

Kurser och konferenser.

§ 45

Anmälningsärenden.

§ 46

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid
Vuxenutbildningen
onsdagen den 16 april 2003 kl 08.30 – 11.45
Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

1

Sammanträdesprotokoll

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s) kl 10.25-11.45 (beslutssmtr)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Sylva Lilja (v)

Ersättare

Torbjörn Åkesson (c)
Martina Andersson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
rektor Anita Wranker
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-04-23

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 37 - 46

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 23 april 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

2

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 37
Budgetuppföljning per den 31 mars 2003
Utbildningsnämndens verksamhet förväntas kunna bedrivas inom givna budgetramar
under året.
De osäkerhetsfaktorer, främst vad gäller sökandebilden inför läsåret 2003/2004, kvarstår dock och någon klarhet i detta kommer inte att finnas förrän efter det att den slutliga
intagningen är klar i början av sommaren. Om de prognoser som lades fram per den
28 februari 2003 slår in är det knappast troligt att utbildningsnämnden kommer att erhålla kompensation för ökad kostnad på grund av den nystartade friskolan.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2003

att

med anledning av kommunens ansträngda ekonomi, uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten
kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.211.612

§ 38
Lokala styrelser och programråd
Det finns ett politiskt uppdrag att se över nuvarande former för lokala styrelser och
programråd inom gymnasieskolan. Syftet är att ta fram en modell för hur lokala
styrelser och programråd skall fungera framöver för att på bästa sätt ta tillvara alla
möjligheter till elevdemokrati.
En arbetsgrupp bestående av två politiker, två tjänstemän och fem elevrepresentanter
har arbetat med frågan.
Lokala styrelser
Frågor som är viktiga att en lokal styrelse att kunna påverka/besluta om är bl a:
• besluta om fördelningen av undervisningstiden över läsåren
• besluta om lokalt valbara kurser
• beslut om arbetsplaner
• utformningen av skolans arbetsmiljö
• utformningen av åtgärder för att motverka alla former av trakasserier och
mobbning bland elever och anställda
• samverka med universitet och högskolor samt arbetslivet utanför skolan
• samverkan med SYV- och elevvården om arbetets uppläggning, innehåll och
vilka prioriteringar som skall göras
• utvecklingen av skolans internationella kontakter
Förutom egna uppgifter bör de lokala styrelserna vara remissinstanser i frågor/ärenden
som berör elevernas dagliga verksamhet och framtid där nämnden eller delegat skall fatta
beslut. Exempel kan vara frågor om organisation, arbetsmiljö, lokaler m m. Avsikten är
att de lokala styrelserna i så stor omfattning som möjligt skall vara med i processer och i
beredning av ärenden, innan beslutsförslag tas fram.
Beroende på skolans storlek kan det vara lämpligt att ha mellan 9 och 13 ordinarie
ledamöter i en lokal styrelse.
Kontaktpolitiker bör träffa de lokala styrelserna en gång per termin.
För att kunna vara en reell remissinstans åt nämnden bör de lokala styrelserna ha
möten/sammanträden en gång per månad under terminstid, synkroniserade med
nämndens sammanträdesdagar.
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Programråd
Arbetsgruppen föreslår att samtliga studievägar/program skall ha programråd med
följande sammansättning:
• Nämndsledamot och ordförande (från den politiska majoriteten)
• Nämndsledamot och vice ordförande (från oppositionsparti)
• Rektor (sammankallande tillsammans med ordförande)
• Lärarrepresentant (ev flera)
• Elevrepresentant (ev flera)
• Representant från det lokala näringslivet och/eller högskolan
• Representant från arbetstagarorganisationer som är kopplade till programmets
verksamhet
Programrådens huvudsakliga uppgift bör ses som en kanal för elever, personal och
skolledning att informera och diskutera med näringsliv och myndigheter om utvecklingen
inom skolan och i övriga samhället m m. I grunden bör inte programråden ha några
beslutsbefogenheter. Exempel på uppgifter kan vara att bevaka:
• att det lokala behovet av utbildning är väl tillgodosett och tidsenligt
• att utbildningen följer de tankar och intentioner som skolan m fl har
• att innehållet i utbildningen svarar mot krav från näringsliv och
högskola/universitet
• att informera handledare för arbetsplatsförlagd utbildning (APU) om förändringar
och nya tankar/idéer
• att APU-platser finns i tillräcklig omfattning och att praktiken håller en god
kvalitet
Programråden föreslås sammanträde 1-2 gånger per termin.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 april 2003, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att omgående starta processen
att bilda lokala styrelser som senast höstterminsstarten 2003 skall fungera
enligt ovan redovisad modell

att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att se till att samtliga studievägar/program senast höstterminen 2003 skall ha fungerande programråd
enligt ovan redovisad modell.

Yrkande
Rune Lindberg (s) yrkar en tilläggsattsats enligt följande:
att utvärdering av arbetet med lokala styrelser skall ske efter ett år.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att omgående starta processen
att bilda lokala styrelser som senast höstterminsstarten 2003 skall fungera
enligt ovan redovisad modell

att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att se till att samtliga studievägar/program senast höstterminen 2003 skall ha fungerande programråd
enligt ovan redovisad modell

att

utvärdering av arbetet med lokala styrelser skall ske efter ett år.

________________
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Sammanträdesdatum Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekon.
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2003.81.605

§ 39
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år 2003
Hemkommunen är skyldig att lämna bidrag för alla elever som genomgår gymnasieutbildning vid, av Skolverket, godkänd fristående gymnasieskola oavsett om hemkommunen kan erbjuda motsvarande utbildning inom den kommunala gymnasieskolan eller ej. I Skolverkets beslut om tillstånd fastställs till vilket nationellt program
en viss utbildning ska hänföras i bidragshänseende.
Från och med den 1 januari 2003 gäller ett nytt system för hur detta bidrag ska beräknas.
Det system som gällde före årsskiftet innebar att bidraget till friskolan fastställs av
regeringen för ett år i taget i den s k riksprislistan. Detta bidrag var lika stort för alla
oavsett varifrån eleven kom och oavsett hemkommunens kostnad för motsvarande program.
Från och med årsskiftet gäller däremot följande:
1. Bidraget ska i första hand motsvara den kostnad som elevens hemkommun har för
det nationella program som utbildningen hänförts till av Skolverket.
2. Om ett sådant program ej finns i elevens hemkommun, men den kommun där den
fristående skolan är belägen anordnar programmet, ska bidraget motsvara
kostnaden för det programmet i den kommunen.
3. Om programmet varken finns i hemkommunen eller i lägeskommunen, ska det
belopp utbetalas som fastställs av Skolverket.
Utbildningsförvaltningen har räknat fram förslag till bidragsbelopp för de nationella
program som anordnas vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor. Bidragsbeloppen
har räknats fram med hjälp av den budgetmodell som Skolverket tagit fram.
Utgångspunkten har varit att de fristående gymnasieskolorna ska tilldelas samma
resurser som motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan tilldelas genom
vårt resursfördelningssystem. De kostnader som inte ingår i resursfördelningssystemet
har fördelats enligt schablon. Vid fördelning av lokalkostnaderna har utgångspunkten
varit beräkningsunderlaget för den interkommunala prislistan. Övriga kostnader som ej
ingår i resursfördelningen har fördelats med ett enhetligt belopp per elev. Hänsyn har
även tagits till kommungemensamma kostnader som är hänförbara till gymnasieskolans
verksamhet.
Eftersom de fristående gymnasieskolorna saknar avdragsrätt för ingående moms har
ett tillägg på 6% gjorts på framräknade budgetbelopp per elev. Lönekostnadsökningarna
för år 2003 har beräknats till 3,1% räknat fr o m 1 april 2003 (3,4% för lärare och 2,6%
för övrig personal).
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Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor enligt förslaget
att gälla för kalenderåret 2003.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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Sammanträdesprotokoll
2003.80.619

§ 40
Kvalitetsredovisning 2002
Enligt SFS 1997:702 ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig
kvalitetsredovisning. Den ska innehålla en bedömning av hur väl de nationella målen för
utbildningen uppnåtts samt vilka åtgärder som ska vidtas om målen inte nåtts.
De frivilliga skolformerna i Karlskrona omfattas av gymnasieskolorna, grundläggande
och gymnasiala vuxenutbildningen samt svenska för invandrare.
Förutom de olika enheternas egna prioriterade mål så har alla bedömt två prioriterade mål
från Skolplanen:
• Skolans åtagande gentemot eleven innebär att vi skall arbeta aktivt mot droger,
rasism och våldstendenser genom att rektor varje läsår avsätter tid och resurser för
detta
• Skolans åtagande avseende demokrati innebär att vi skall i undervisningen lära
eleverna respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och aktivt motverka
främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska företeelser.
Lena Netterstedt redovisar kvalitetsredovisningen vilken innehåller följande rubriker:
1. Bakgrund
2. Mål
3. Resultat och måluppfyllelse
4. Åtgärder för utveckling
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 april 2003, § 24, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen för 2002.

Rune Lindberg (s) tackar Lena Netterstedt för ett bra genomfört arbete och påpekar
att det är nu arbetet börjar.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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2003.65.612

§ 41
Namnförslag på Resursenheten
I samband med Chapmanskolans delning år 2001 namngavs inte den enhet som svarar
för det Individuella programmet och den samlade specialundervisningen. I stället behölls
det namn som fanns under organisationsutredningen – Resursenheten.
Personal och elever har upplevt detta som att man saknar en skolidentitet och föreslår nu
att skolan namnges. Två förslag har inkommit:
1. Psilandergymnasiet
2. Fischerströmgymnasiet
Namnet Psilandergymnasiet föreslogs tidigare men avvisades på grund av koppling till
kvartersbenämningen Psilander.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 april, § 25, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

Resursenheten fortsättningsvis skall heta Fischerströmgymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar
att

Resursenheten fortsättningsvis skall heta Fischerströmska gymnasiet.

_______________
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Sammanträdesprotokoll
2003.59.109

§ 42
Förslag till yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
2003-2006
Handlingsplanen är i stort sett välskriven med ett positivt synsätt. Arbetsförmedlingens
roll och medverkan/samverkan kan inte nog betonas.
Under rubriken Arbete talas om valideringscentrum hösten 2003. Här bör Vuxenutbildningen vara en självskriven del.
Under rubriken Barnomsorg, skola och utbildning bör vikten av att ha goda kunskaper
i det svenska språket betonas så starkt som möjligt. Inte minst gäller detta för våra
barn och tonåringar, som inte kan göra sig själva rättvisa och då de studiemål som de
egentligen är kapabla att klara av, om deras kunskaper i svenska språket inte är tillfredställande. Likaså är det viktigt att de så tidigt som möjligt studerar engelska, eftersom
de utan detta kärnämne inte kommer in på ett nationellt program i gymnasieskolan.
För de vuxna invandrarna finns det undervisning i ”svenska för invandrare” med undervisning på olika kunskapsnivåer och ”svenska som andra språk”.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att yttra sig enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget.
________________
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§ 43
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 44
Kurser och konferenser
Göran Palmér påminner om att Jan Björkman kommer till utbildningsförvaltningen
den 12 maj.
_______________
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§ 45
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 31 mars 2003

Barn- och ungdomsnämnden

§ 38
Yttrande angående Projekt – Mötesplats Trossö

Revisionen

Revisionsrapport FK-02:
Granskning av avyttring av kommunal
egendom

Skolverket

Fotnoten 2/03

Skolverket

Årsrapport 2002

Sunnadalskolan

Inbjudan till teatern: ”Skytten &
Draken”

_______________
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§ 46
Övrigt
Ingegerd Holm påpekar att det är viktigt att alla programråden fungerar.
Kristian Eriksen informerar om möte med gymnasiesärskolan.
Rune Lindberg påminner om möte angående Skolplanen.
Sylva Lilja poängterar vikten av att göra en lättläst version av Skolplanen.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

22 maj 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2003

Sign

§ 47

Delårsbokslut per den 30 april 2003.

§ 48

Förslag till utbildningsorganisation.

§ 49

Remissvar: Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003.

§ 50

Delegeringsärenden.

§ 51

Kurser och konferenser.

§ 52

Anmälningsärenden.

§ 53

Övrigt.
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Sign
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1

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid
Fordonsprogrammets lokaler, Rosenholm
onsdagen den torsdagen den 22 maj 2003 kl 08.30 – 11.20
Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Niklas Olsson (s)
Martina Andersson (kd)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Jonas Palmberg (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva Ottosson (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-05-28

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 47 - 54

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 maj 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 47
Delårsbokslut per den 30 april 2003
Utbildningsnämndens delårsbokslut visar ett resultat per den 30 april 2003 på –11 mkr.
Att resultatet är negativt för det första tertialet beror på förvaltningens kostnadsstruktur.
Förvaltningen erhåller kommunbidrag jämnt fördelat över året samtidigt som kostnaderna är högre under terminstid än under sommarlovet. Ferielöner och uppehållslöner som till stor del utgår i stället för månadslön under sommarlovet tjänas in och
kostnadsförs under perioden dessförinnan. Det redovisade resultatet är sämre än vad
man kunde förvänta sig om man ser till tidigare år. Detta beror bl a på att andelen
personalkostnader är högre i år än tidigare år. Inför hösten kommer därför personalsidan att dras ned för att nå budgetbalans. Utbildningsnämndens verksamhet förväntas därmed kunna bedrivas inom givna budgetramar under året.
Det finns dock en överhängande risk för underskott som främst beror på osäkerheter
när det gäller det interkommunala nettot. Någon klarhet i detta kommer inte att finnas
förrän efter det att den slutliga intagningen är klar i början av sommaren.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna delårsbokslut per den 30 april 2003

att

med anledning av kommunens ansträngda ekonomi, uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader och vidta nödvändiga
åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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2002.290.612

§ 48
Förslag till utbildningsorganisation 2003/04
Intagningsnämnden har inkommit med förslag till ändrad utbildningsorganisation
för gymnasieskolan läsåret 2003/04.
7,6% av eleverna på grundskolorna i kommunen har ändrat sitt förstahandsval.
Marginella förändringar har skett på de olika programmen. En nämnvärd ökning
märks på Barn- och fritidsprogrammet, Elprogrammet och Omvårdnadsprogrammet.
Totalt har 14 st nya 1:a handssökande tillkommit. F n är 84% intagna på förstahandsval.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

utöka Fordonsprogrammet från 32 till 40 platser

att

i övrigt stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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Sign
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§ 49
Remissvar: Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003 är sänt till utbildningsnämnden
för yttrande.
Det nuvarande jämställdhetsprogrammet 2002 är fortfarande aktuellt och där finns
förslag som ännu inte är genomförda.
Lena Netterstedt redogör för de ändringar som gjorts i jämställdhetsprogrammet samt
förslag till yttrande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 maj, § 28, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att besvara remissen enligt förslaget.
Jonas Palmberg (s) föreslår ett tillägg i texten där männen i Karlskrona kommun uppmanas att i högre grad ta ut föräldraledighet.
Utbildningsnämnden beslutar besvara remissen enligt förslaget med tillägg.
________________
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§ 50
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Lokal inriktning Administration inom Handels- och administrationsprogrammet.
UN2003.95.612
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Massageterapi – massage/muskulering/
stretching.
Fastställande av lokal kurs: Massageterapi – mental träning.
Fastställande av lokal kurs: Massageterapi – anatomi/fysiologi.
Fastställande av lokal kurs: Massageterapi – idrottsmedicin.
Förordnande av A Hjelm som vik utbildningschef. UN2003.48.023
Förordnande av B Jacobsen som vik utbildningschef. UN2003.48.023
_______________
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Sign

Sign
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§ 51
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid sammanträdet.
_______________
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§ 52
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 23 april 2003

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Nyhetsbrev ”Frispark”

Kommunfullmäktige

§ 37
Bokslut för Karlskrona kommun
2002 samt bokslutsdispositioner

Kommunfullmäktige

§ 48
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 51
Yttrande över länsstyrelsens förslag
till regionala miljömål för Blekinge

Kommunfullmäktige

§ 54
IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 57
Balansförteckning över ej besvarade
motioner den 1 mars 2003

Kommunstyrelsen

§ 59
Budgetuppföljningsrapport den 28
februari 2003

Programråd TIME

Protokoll 2003-04-16

Ungdomsrådet

Verksamhetsberättelse 2002

Skolverket

Nyhetsbrev nr 4

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 juni 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni 2003

Sign

§ 54

Budgetuppföljning per den 31 maj.

§ 55

Svar på motion: Angående upplysningskampanj om kommunismens brott mot
mänskligheten.

§ 56

Svar på skrivelse från arbetsgrupp inom Omvårdnadsprogrammet.

§ 57

Delegeringsärenden.

§ 58

Kurser och konferenser.

§ 59

Anmälningsärenden.

§ 60

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid
Utbildningsfartyget Wartena
onsdagen den 18 juni 2003 kl 09.30 – 10.00
Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamöter

1

Sammanträdesprotokoll

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Martina Andersson (kd)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Niklas Olsson (s)
Jonas Palmberg (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Anders Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-06-25

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 54 - 60

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25 juni 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 54
Budgetuppföljning per den 31 maj 2003
Utbildningsnämndens redovisade resultat i delårsbokslutet var av olika orsaker sämre
än förväntat. Någon ytterligare försämring mot det förväntade har inte skett under
maj månad, varför utbildningsnämndens verksamhet förväntas kunna bedrivas inom
givna ramar under året.
Den överhängande risken för underskott som berördes i delårsbokslutet kvarstår dock.
Det stora osäkerhetsmomentet är fortfarande det interkommunala nettot. Någon klarhet i detta kommer inte att finnas förrän efter den slutliga intagningen är klar och det
slutliga utfallet är klart först efter det att skolan börjat eftersom avhopp och reservintagningar kan göras även därefter.
Eftersom risken för underskott är stor bör de reserver som finns hållas inne tills vidare.
Vidare har åtgärder i form av framflyttande av tillsättning av ett antal tjänster till efter
årsskiftet beslutats.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj 2003

att

med anledning av risken för underskott i förvaltningens ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att vidta nödvändiga åtgärder så att deras respektive verksamheter kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2003.99.109

§ 55
Svar på motion: Angående upplysningskampanj om kommunismens brott
mot mänskligheten
Motionen har varit utsänd till gymnasieskolorna och Vuxenutbildningen. Inkomna
svar redovisar på vilket sätt undervisningen bedrivs när det gäller olika ideologier
som bryter mot mänskligheten.
Gymnasieskolorna och Vuxenutbildningen utgår från skolans värdegrund och de
mänskliga rättigheterna och skolorna tar aktivt avstånd från och undervisar om de
ideologier som inte överensstämmer med dessa.
Kommunismen som ideologi och den praktiska konsekvensen belyser vi ingående
i både A- och B-kurserna inom samhällskunskap och historia. I undervisningsmaterialet finns ett rikt bildmaterial och omfattande dokumentation som belyser
utvecklingen och formar diskussionerna i klassrummet.
Den upplysningskampanj som efterlyses bedrivs redan i våra klassrum.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

anse motionen besvarad enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
2003.141.612
R/Ch Törnströmska gymnasiet
R/Ch Vuxenutbildningen
Akten
§ 56
Angående skrivelse från arbetsgrupp inom Omvårdnadsprogrammet
En arbetsgrupp inom Omvårdnadsprogrammet har inkommit med hemställan om
resurser för utveckling av programmet i samverkan med Landstinget Blekinge och
Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.
Arbetsgruppen hemställer om resurser för att fullfölja påbörjat utvecklingsarbete. För
utbildningsförvaltningens räkning 135 timmar totalt.
Utbildningsförvaltningen har idag en mycket ansträngd budget och tvingas bl a senarelägga planerade personalförstärkningar för att klara balanskravet 2003. Därför finns
inga ekonomiska möjligheter att idag tillskjuta nya medel. Det är dock angeläget med
ett utvecklingsarbete i frågan varför alla vägar bör prövas. Utbildningsförvaltningen ser
frågan i första hand som en rektorsområdesfråga och ärendet skall i första hand lösas på
denna nivå.
Därför bör rektor/chef för Törnströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen handlägga
frågan och se om möjligheter finns att inom befintliga tjänster frigöra tid exempelvis
inom planerings- och kompetensutvecklingstid (104 timmar/anställd) för nämnda utvecklingsarbete.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden förslås besluta
att

uppdra åt rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen
att undersöka möjligheten att omfördela tid för utveckling enligt ovan.

Yrkande
Sylva Lilja (v) yrkar tilläggsattsats enligt följande:
att

uppdra åt rektor/chef att inför arbetsutskottets sammanträde i september
göra en uppföljning av ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Sylva Liljas yrkande. Utbildningsnämnden
bifaller yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra åt rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen
att undersöka möjligheten att omfördela tid för utveckling enligt ovan

att

uppdra åt rektor/chef att inför arbetsutskottets sammanträde i september
göra en uppföljning av ärendet.
________________
Sign

Sign

Sign
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§ 57
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare.
UN2003.98.046
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Röst och rörelse, 50 poäng.
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Datorkunskap, 100 poäng.
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Datorkunskap, reviderad, 100 poäng.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 58
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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§ 59
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Presidieprotokoll från den 2 juni
2003-06-23

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från den
28 maj 2003

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll från den
21 maj 2003

Kommunfullmäktige

§ 66
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 73
Investeringsbeslut och medel för
ombyggnad av verkstadshall i kv
Psilander

Kommunfullmäktige

§ 74
Förslag till ombudgetering år 2003
samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006

Kommunfullmäktige

§ 75
Rosenholms idrottscentrum

Lokal styrelse Vuxenutbildningen
och TIME-gymnasiet

Sammanträdesprotokoll från den
7 maj 2003

Socialnämnden

§ 82
Halvårsrapport avseende projekt
”Karlskrona samlas mot droger”

Skolverket

Nyhetsbrev nr 5

Familjen Kindblad

Tackkort

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 60
Övrigt
Ändrat datum för augustisammanträdena
Utbildningsnämnden beslutar
att

arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 18 augusti kl 08.30

att

utbildningsnämndens sammanträde flyttas till den 29 augusti kl 08.30

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 augusti 2003

Sign

§ 61

Budgetuppföljning per den 31 juli 2003.

§ 62

Budget 2004 och planer för 2005-2006.

§ 63

Revidering av: Handlingsplan för elevvården och Handlingsplan vid kriser och
katastrofer.

§ 64

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola, NTIskolan i Karlskrona kommun.

§ 65

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola, Tultra
Utbildning AB i Kalmar kommun.

§ 66

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB.

§ 67

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Baggium i Kalmar kommun.

§ 68

Slutrapport Samverkansprojekt: Nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund.

§ 69

Delegeringsärenden.

§ 70

Kurser och konferenser.

§ 71

Anmälningsärenden.

§ 72

Övrigt.

Sign

Sign
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
fredagen den 29 augusti 2003 kl 08.30-12.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s) 10.00-12.10
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) 08.30-10.00 föredragning
Nina Gunnarsson (m)
Torbjörn Åkesson (c)

Närvarande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) 10.00-12.10
Mårten Ekblad (s)
Susanne Weigel (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrik Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva Ottosson (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-09-04

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 61- 72

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 september 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………….
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 61
Budgetuppföljning per den 31 juli 2003
Utbildningsnämnden förväntas visa ett negativt resultat för år 2003 med ca 3,5 mkr.
Underskottet beror på ett sämre interkommunalt netto än beräknat och bygger på den
sökandebild som gällde den 7/8. Resultatet förutsätter att samtliga verksamheter, förutom det interkommunala nettot, kan bedrivas inom respektive budgetram.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 18 augusti 2003, § 34, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 juli 2003

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma i samband med
delårsbokslutet per den 31 augusti med förslag till åtgärder för att minimera
det befarade underskottet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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2003.132.042

§ 62
Budget 2004, planer 2005 – 2006
Budgetförslaget för år 2004 är balanserat i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda budgetförutsättningarna. Detta har endast varit möjligt genom
kraftiga besparingar inom kommunala gymnasieskolans organisation. Från hösten
2003 reduceras verksamheten med drygt 10 tjänster. Orsaken till detta är en markant
ökning av antalet elever som väljer att studera på gymnasiefriskolor ofta då med
specialinriktning. Även det nyetablerade NTI-gymnasiet har rekryterat större elevgrupp än förväntat. De senaste åren tycks också antalet elever som hoppar av årskurs ett öka. Dessa elever återkommer med nytt gymnasieval året därpå. Detta innebär att ett större antal elever får en fyraårig gymnasieperiod än tidigare.
Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan beräknas ej minska trots ett ökat
utflöde till friskolorna varför effekten blir en minskad personaltäthet. Den minskade
personaltätheten från 7,8 lärare/100 elever till 7,6 går stick i stäv med det arbete som
under tidigare år bedrivits för att få mindre undervisningsgrupper och mer stöd i undervisningen. Det är vidare tvärt emot vad som var tanken med det statsbidrag för
personalförstärkningar inom skolan som infördes för några år sedan. Det får vidare
också konsekvenser för de elever som studerar på gymnasiefriskolor genom att de
kommunala bidragen till dessa kommer att minska. Bidragen ska motsvara anslagen
som de olika programmen får i den kommunala skolan och om dessa minskar så
minskar även bidragen till friskolorna i motsvarande mån.
Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen står inför stora förändringar, vilka innebär större krav på anpassning till elevens behov och förutsättningar, förslag till gymnasiereform och ny skollag har presenterats och proposition väntas.
Det har varit nödvändigt att för de två sista åren i budgetperioden föra över en del av
kostnaden för ökningen av antalet elever hos annan huvudman till tilläggsförslaget. Att
lägga ytterligare sparbeting utöver de som föreslås i grundförslaget skulle äventyra
utbildningens kvalitet.
Utbildningsnämnden begär 1,65 mkr för år 2004 ur Wernerssonreserven för att tillgodose ett behov av elevstöd. Medlen avses att användas till att:
- tillsätta 3,0 lärartjänster för att öka personaltätheten och förutsättningarna att tillgodose stödet till eleverna
- tillsätta 1,0 tjänst för att stärka den elevsociala sektorn.

Sign

Sign

Sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 35, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anta föreliggande budgetförslag

att

anta föreslaget tilläggsförslag för år 2005 – 2006

att

hos kommunstyrelsen begära att 1,65 miljoner kronor ur avsatt reserv för
Wernersson-pengar tillförs utbildningsnämnden att användas enligt bilagda
förslag.

Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga gruppens vägnar följande tilläggsattsats:
att lägga till 2 mkr för år 2004 i tilläggsförslaget samt att ändra sista stycket i
missivet till följande: Det har varit nödvändigt att föra över en del av kostnaden
för ökningen av antalet elever hos annan huvudman till tilläggsförslaget. Att lägga
ytterligare sparbeting utöver de som föreslås i grundförslaget skulle äventyra
utbildningens kvalitet.
Anne-Louise Rosell (s) yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kristian Eriksens
m fl tilläggsyrkande. Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anta föreliggande budgetförslag

att

anta föreslaget tilläggsförslag för år 2005 – 2006

att

lägga till 2 mkr för år 2004 i tilläggsförslaget samt att ändra sista stycket i
missivet till följande: Det har varit nödvändigt att föra över en del av kostnaden
för ökningen av antalet elever hos annan huvudman till tilläggsförslaget. Att lägga
ytterligare sparbeting utöver de som föreslås i grundförslaget skulle äventyra
utbildningens kvalitet.

att

hos kommunstyrelsen begära 1,65 mkr för år 2004 ur avsatta Wernerssonreserven att använda till ovan nämnda tjänster.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch f v b
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.175.610
2003.176.610

§ 63
Revidering av handlingsplaner
Kurator Inger Sjöblom har haft i uppdrag att revidera handlingsplanerna Kriser och
katastrofer samt Elevvårdsprogrammet.
Båda har varit på remiss där rektor/chef skulle ombesörja så alla berörda fick del av
förslagen. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, SKTF, SSR och
Elevrådet fick också handlingsplanerna på remiss.
Eftersom Chapmanskolan delats i flera skolor har ändringar gjorts så ordval och
benämningar passar. I Elevvårdsprogrammet har ett nytt avsnitt lagts till; Elevforum.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna de föreslagna revideringarna av de två handlingsplanerna
Kriser och katastrofer samt Elevvårdsprogrammet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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2003.90.631

§ 64
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola
(NTI-skolan) i Karlskrona
NTI-skolan har hos Skolverket begärt att få starta ett medieprogram med inriktning
mot medieproduktion i Karlskrona läsåret 2004/2005. Antalet utbildningsplatser är
planerade till 60 per årskurs, totalt 180 platser.
Karlskrona kommun genom sin utbildningsförvaltning har sedan nuvarande gymnasieprogram skapades erbjudit medieprogrammet med just inriktning mot medieproduktion.
Antalet intagningsplatser är f n 60 per årskurs.
Antalet elever som har medieprogrammet som förstahandsval hösten 2003 är drygt 60
varför behovet inom regionen bedöms vara fullt tillgodosett. Den kommunala utbildningen håller en hög kvalité och är under ständig förnyelse och omprövning. Lokalerna
är centralt belägna och speciellt anpassade till den aktuella utbildningen genom en omoch tillbyggnad av hela skolan som gjordes för ca 7 år sedan. En stor del av utrustningen är unik för medieprogrammet och inte användbar inom andra verksamheter inom
Karlskrona kommun.
Den bedömning Karlskrona kommun gör är att regionen definitivt inte har behov av
en dubblerad medieutbildning (samma inriktning). Konsekvensen av en NTI-skola
med denna inriktning blir att den kommunala delen får färre elever än vad verksamheten och organisationen dimensionerats utifrån. Detta innebär rimligtvis att kvalitén
inte kan hållas på dagens höga nivå. En mellan två huvudmän splittrad utbildning – i
mindre skala – kan inte heller anses gynna eleverna i regionen.
De ekonomiska konsekvenserna blir betydande när delar av eller hela utbildningen
inom media kan komma att behöva läggas ned. Speciellt anpassade lokaler och unik
utrustning kommer inte att kunna nyttjas till andra ändamål utan betydande merkostnader. Personal kommer också att bli övertalig och troligen ge kommunen s k avvecklingskostnader.
Karlskrona kommun och utbildningsförvaltningen ser inga skäl ur elevperspektiv att
lämna ett positivt yttrande till NTI-skolans medieutbildning. Ur kommunalekonomisk
synpunkt riskerar Karlskrona kommun mycket kännbara konsekvenser om den kommunala utbildningen kraftigt måste minskas eller ett nationellt program helt läggs ned.
Om den kommunala utbildningen läggs ned kommer programmet knappast att kunna
startas upp igen om NTI-skolan av någon anledning väljer att låta medieprogrammet
i Karlskrona utgå ur sitt utbud.
Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande enligt ovan.

Yrkanden
Ann-Louise Rosell (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bengt Fröberg (m) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar följande
att utbildningsnämnden ställer sig bakom NTI-skolans ansökan.
Proposition
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Bengt Fröbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Bengt Fröbergs yrkande röstar nej.
Vid voteringen avgavs 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja röstade: Ordförande Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s), Nadzija Medic (s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s) och Roland
Mattisson (v).
Nej röstade: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Hans-Göran
Håkansson (fp), Nina Gunnarsson (m) och Torbjörn Åkesson (c).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

lämna yttrande enligt ovan.

_______________
Reservation
Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Hans-Göran Håkansson (fp),
Nina Gunnarsson (m) och Torbjörn Åkesson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2003.84.631

§ 65
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Tultra Utbildning AB i Kalmar kommun
Tultra Utbildning AB har hos Skolverket begärt att få starta ett hantverksprogram –
Florist – i Kalmar kommun (John Bauergymnasiet) med 30 intagningsplatser från
hösten 2004. Denna inriktning finns idag inte i Kalmar kommun. Ett par elever från
Kalmar går för närvarande floristutbildningen i Karlskrona. Om den tänkta utbildningen startar bedöms detta endast i ringa omfattning påverka Karlskrona kommun
organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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2003.130.631

§ 66
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB
Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB (EC International College) har hos
Skolverket begärt att få starta två specialutformade program närliggande SP med
dels inriktning mot logistik och transportinformatik (30 intagningsplatser) och dels
inriktning mot elitfotboll (30 platser). Starten är planerad till hösten 2004 och fullt
utbyggd skall utbildningarna omfatta 180 elevplatser. Om den tänkta utbildningen
startar bedöms detta endast i ringa omfattning påverka Karlskrona kommun organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2003.126.631

§ 67
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Baggium i Kalmar kommun
Baggium (Kalmar Praktiska Gymnasium) har hos Skolverket begärt att få starta
ett specialutformat program, inriktning Industri, Fordon, El, Energi, Naturbruk,
Hotell- och restaurang, Låssmed och Byggnadsmålare. Starten är planerad till
hösten 2004 och antalet intagningsplatser till 20. Fullt utbyggd skall utbildningen
omfatta 60 elevplatser. Om den tänkta utbildningen startar bedöms detta endast i
ringa omfattning påverka Karlskrona kommun organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

11

Sammanträdesprotokoll
2003.203.106

§ 68
Slutrapport Samverkansprojekt: Nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund
Under föregående läsår startade social-, barn- och ungdoms- och utbildningsförvaltningen ett gemensamt projekt för ungdomar med flyktingbakgrund och bristfällig skolbakgrund.
En utvärdering av verksamheten har gjorts i juni. Denna uppföljning visar att, trots
att elevgruppen varit relativt liten så har kraven på personalen varit stora. Stor del
av tiden har ägnats åt social fostran och normbyggande. Projektet upplevs i stort ha
gett ett positivt elevresultat. Det kan dock ifrågasättas om rätt elevgrupp rekryterats
till skolan och om verksamheten kan kallas skola då mycket tid ägnas åt fostran och
social träning.
Utbildningsförvaltningen har haft två elever under perioden i verksamheten. För
kommande år bedömer vi att detta inte är rätt form för den elevgrupp som kommer
att finnas under förvaltningens ansvar. De äldre ungdomselever som finns i gymnasieskolan måste beredas andra möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper. Ett alternativ
kan vara att integrera ungdomselever med den grundläggande vuxenundervisningen.
Utbildningsförvaltningen ser därför inget behov av att fortsätta samverkansprojektet
utan söker andra lösningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 41, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna lämnade rapport enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 69
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över detaljplan för Lupinen 12 m fl, Karlskrona kommun.
2003.165.214
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun.
2003.159.214
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Karlskrona kommun.
2003.150.214
Arvode för tjänstgöring i ”Sommarskolan” 2003.
Förordnande av vikarierande utbildningschef.
2003.048.023
Upphävande av tidigare delegationsbeslut angående förordnande av vikarierande
utbildningschef. 2003.048.023
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 70
Kurser och konferenser
Inkomna kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

13

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 71
Anmälningsärenden

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från den
18 juni 2003-09-02.

Kommunledningsförvaltningen

Befolkningsprognos för Karlskrona
kommun 2003-2012.

Karlskronahem

Årsredovisning för år 2002.

Kommunfullmäktige

§ 85
Svar på motion om idrottshall på
Trossö (handelshamnen).

Kommunfullmäktige

§ 92
Revisionsberättelse för år 2002 samt
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

Kommunfullmäktige

§ 97
Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003-2006.

Kommunfullmäktige

§ 100
Svar på motion om busskort eller
skolskjuts vid val av annan skola än
inom det geografiska upptagningsområdet.

Kommunstyrelsen

§ 122
Budget- och verksamhetsuppföljning
maj 2003.

Myndigheten för skolutveckling

Statligt stöd för utbildning av vuxna
för år 2003.

Programrådet Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll 030415.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Skolsköterskan

Verksamhetsberättelse för skolhälsovården på af Chapman och
Ehrensvärdska gymnasiet läsåret
02/03.

Skolverket

Ansökan om uppskjuten start av en
fristående gymnasieskola i Emmaboda kommun.

Socialnämnden

§ 82
Halvårsrapport avseende projekt
”Karlskrona samlas mot droger”

Speciallärarna

Utvärdering av Specialundervisningen, juni 2003.

Ungdomscafé Terraqotta

Nulägesrapport

Skolverket

Nyhetsbrev nr 5

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 1

_______________

Sign

15

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

16

Sammanträdesprotokoll

§ 72
Övrigt
Nina Gunnarsson (m) ställer frågor om Ungdomscaféet Terraqotta.
Information om caféet kommer att tas upp vid nästa sammanträde.
Rune Lindberg (s) tar upp frågor kring vad som ska göras åt utbildningsorganisationen
med tanke på gymnasiekommitténs betänkande.
Rune Lindberg (s) tar också upp frågor kring rutiner i samband med brandlarm.
Förvaltningen skall undersöka om möjlighet finns att det alltid följer med en stegbil
vid larm.
Sylva Lilja (v) tar upp frågan angående artikel i pressen med anledning av beslut
i KF om motionen ”Upplysningskampanj om kommunismens illdåd”.
Bengt Fröberg (m) frågar angående sammanträdesrutiner.
Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 september 2003

Sign

§ 73

Information.

§ 74

Delårsbokslut per den 31 augusti 2003.

§ 75

Svar på motion angående otrygghet i kommunens parker och gator.

§ 76

Val till programråd.

§ 77

Delegeringsärenden.

§ 78

Kurser och konferenser.

§ 79

Anmälningsärenden.

§ 80

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 18 september 2003 kl 08.30-12.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Mårten Ekblad (s)
Nina Gunnarsson (m)
Martina Andersson (kd)

Närvarande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) studiebesök
Susanne Weigel (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
personalsekreterare Marianne Hansson
utvecklingschef Tommy Rönneholm
ekonom Anders Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson (fp)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2003-09-23

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 73 - 80

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Hans-Göran Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 23 september 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 73
Information
- Intagning till gymnasieskolan
Ärendet utgår.
_______________

Sign

Sign

2

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 74
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2003 utvisar ett negativt resultat på ca 2,5 mkr,
vilket är ca 3 mkr sämre än förväntat. Det beror på att antalet elever från annan
kommun var lägre än förväntat samt att undervisningsorganisationen var större under
vårterminen än under innevarande hösttermin. För att kunna bedriva sin verksamhet
inom givna budgetramar har de olika gymnasieskolorna varit tvungna att minska
undervisningsorganisationen med ca 10 tjänster i förhållande till våren.
Efter det att intagningen till gymnasieskolan för läsåret 2003/2004 har avslutats kan
konstateras att det skett ett trendbrott när det gäller det interkommunala nettot. För
första gången i gymnasieskolans moderna historia så är antalet elever från Karlskrona
kommun i årskurs ett som söker sin utbildning hos annan huvudman större än antalet
elever från andra kommuner som kommer till Karlskrona för att få sin utbildning.
Den ändrade sökandebilden leder till ett underskott i det interkommunala nettot på ca
7 mkr. För att minska detta underskott föreslås ett antal åtgärder. Om dessa får avsedd
effekt så beräknas utbildningsnämnden visa ett negativt resultat på 3,5 – 4 mkr för år
2003.
Det är dock att märka att trots denna utveckling så är antalet elever i den kommunala
gymnasieskolan större än på flera år, 2 470 elever ht 2003 jämfört med 2 430 elever ht
2002. En av åtgärderna för att minska det förväntade underskottet är att de medel som
finns reserverade för denna elevökning måste innehållas. Detta leder bland annat till
minskad lärartäthet och mindre anslag till läromedel.
Förslag till åtgärder för att minimera underskottet:
- Avstå från att tillsätta vakanta tjänster inom organisationen, främst 1,25
rektorstjänst, men även andra tjänster
- Stor restriktivitet med beviljande av övertid och vid tillsättning av vikarier vid
kortare frånvaro
- Sparbeting på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen motsvarande den för högt
uppbokade ferielöneskuld för läsåret 2002/2003, vilket i stället tillförs reserven
- Översyn av prissättning av förvaltningens tjänster och interkommunala avgifter
- Minskning av semesterlöneskulden, genom att uppmana personalen att ta ut så
mycket semester som möjligt under återstoden av året.
Dess åtgärder tillsammans med allmän sparsamhet och en översyn av vilka kostnader
som bokförs som drifts- respektive investeringskostnader borde ge en spareffekt på ca
2,5 mkr.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna föreliggande delårsbokslut

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder enligt tidigare nämnda
förslag för att minimera underskottet

att

hos kommunfullmäktige begära kompensation för det ökade utflödet av elever
till andra huvudmän, av skäl som berörts ovan, med 3,4 mkr.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.184.310

§ 75
Svar på motion angående otrygghet i kommunens parker och gator
Utbildningsnämnden har fått ovan nämnda motion för yttrande.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås yttra sig enligt följande:
”Då all verksamhet inom utbildningsförvaltningen sker i förhyrda lokaler, är det
närmast tekniska förvaltningen som i rollen av hyresvärd berörs av motionen ifråga och
de tekniska/fysiska förändringar som eventuellt bör åtgärdas. I vår skolverksamhet
arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder bl a med ett omfattande värdegrundsprojekt
där såväl elever som personal från samtliga våra gymnasieskolor och vuxenutbildningen
deltar.”
Utbildningsnämnden beslutar att besvara motionen enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Persson
M Johansson
J Melin
G-L Werner
K Åkesson
Akten
§ 76
Val till programråd

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Susanne Weigl som ledamot (ordförande) i programrådet för
Hantverksprogrammet

att

utse Mårten Ekblad som ledamot (ordförande) i programrådet för
Energiprogrammet.

_______________

Sign

Sign

Sign

6

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 77
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslutsattest för af Chapmangymnasiet. 2003.185.002
Beslutsattest för Vuxenutbildningen och TIME-gymnasiet. 2003.191.002
Detaljplan för Lupinen 12 m fl, Karlskrona kommun. 2003.180.214
Sökande från annan kommun till vuxenutbildningen i Karlskrona inom statsbidraget
för Kunskapslyftet. 2003.189.615
Sökande från Karlskrona till vuxenutbildning i annan kommun. 2003.189.615
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 78
Kurser och konferenser
Inkomna kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 79
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från den
27 augusti 2003.

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§101
Östersjöstrategi 2003-2004

Kommunfullmäktige

§105
Avsägelser av kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige

§ 106
Kommunala val.

Kommunfullmäktige

§ 110
Svar på motion om busskort eller
skolskjuts vid val av annan skola än
inom det geografiska upptagningsområdet.

Kommunfullmäktige

§ 114
Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2003.

Kommunfullmäktige

§ 122
Svar på motion om upplysningskampanj om kommunismens brott
mot mänskligheten.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003 10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 80
Övrigt
Rune Lindberg (s) informerar om sammanträden med Skolplanegruppen och programrådet för Hantverksprogrammet.
Kristian Eriksen (kd) föreslår att medel till kampanjen om kommunismens illdåd skall
sökas utanför budget. Pengar kan sökas hos Regeringskansliet – Forum för levande
historia.
Kristian Eriksen får nämndens uppdrag att undersöka detta.
Christer Holmberg (s) anser att det är viktigt att eleverna på Fordonsprogrammet får
information så att de använder skyddsutrustning och lyftanordningar.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 oktober 2003

Sign

§ 81

Information.
- Intagning till gymnasieskolan.

§ 82

Budgetuppföljning per den 30 september 2003.

§ 83

Förslag till justering av Reglemente för utbildningsnämnden i Karlskrona
kommun.

§ 84

Skolplan.

§ 85

Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i Karlskrona.

§ 86

Förslag till sammanträdesplan 2004.

§ 87

Inställande av sammanträde i november 2003.

§ 88

Delegeringsärenden.

§ 89

Kurser och konferenser.

§ 90

Anmälningsärenden.

§ 91

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 16 oktober 2003 kl 08.30-12.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Torbjörn Åkesson (c)

Närvarande ersättare

Suzanne Weigl (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Patrik Svensson
ekonom Anders Svensson
skolsekreterare Berit Polskär § 81

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2003-10-22

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 81 - 91

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 oktober 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 81
Information
- Intagning till gymnasieskolan
Berit Polskär informerar om och redovisar statistik över intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2003/2004. När intagningen avslutades den 5 september var 83% av eleverna
intagna på sitt förstahandsval.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 82
Budgetuppföljning per den 30 september 2003
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas visa ett negativt resultat på 3,5 mkr för
helåret 2003. Detta beror till största delen på att det interkommunala nettot beräknas
bli sämre än budgeterat. Det beror i sin tur på att antalet elever från Karlskrona kommun
som söker sin utbildning hos annan huvudman har ökat medan antalet elever från annan
kommun som kommer till Karlskrona för att få sin utbildning minskar. Det är dock att
märka att trots denna utveckling så är antalet elever i den kommunala gymnasieskolan
större än på flera år.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna föreliggande budgetuppföljning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.229.003

§ 83
Förslag till justering av Reglemente för utbildningsnämnden i Karlskrona kommun
I utbildningsnämndens reglemente § 4 står det att nämnden skall verka för en fortlöpande
förenkling och effektivisering av sin verksamhet och i linje med detta föreslås en
justering av § 7, fjärde stycket.
Nuvarande lydelse: I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ny lydelse: I undantagsfall får kallelse ske med kortare varsel eller på annat sätt. Om
det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med 1:a och 2:a vice
ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträde.
Om ordföranden beslutar att sammanträde ställs in eller ändrar tid skall ordföranden
skyndsamt tillse att nämndens ledamöter informeras.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2003, § 47, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagna justering.

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna föreslagna justering

att

föreslå kommunfullmäktige att göra ändring i utbildningsnämndens
reglemente enligt förslaget.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.230.610

§ 84
Skolplan
Under våren år 2003 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de politiska
partierna i utbildningsnämnden arbetat med att ta fram en ny Skolplan för mandatperioden år 2003-2006. Förslaget bygger på en vidareutveckling av föregående Skolplan
för att skapa kontinuitet och långsiktighet i utvecklingsarbetet.
Förslaget till Skolplan har varit utsänt på remiss till personal och elever. Efter inkomna
synpunkter har justeringar gjorts.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2003, § 75, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till ny Skolplan

att

föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till
ny Skolplan 2003-2006.

Yrkanden
Jörgen Andersson (c) yrkar på redaktionella ändringar i inledningen (Kunskapsstaden).
Bengt Fröberg (m) yrkar att det i inledningen (Kunskapsstaden) skall stå enligt följande:
”Genom att ha en positiv syn på friskolor i Karlskrona kommun, ökar mångfalden av
utbildningen”.
Anne-Louise Rosell (s) yrkar att det under rubriken Skolans åtagande avseende demokrati
ändras till följande: “garantera allas rätt att bli lika behandlade oavsett kulturell bakgrund,
funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning”.
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Propositioner
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jörgen Anderssons yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Jörgen Anderssons yrkande.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bengt Fröbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anne-Louise Rosells yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Anne-Louise Rosells yrkande.
Utbildningsnämnden besluta således
att

göra redaktionella ändringar i inledningen (Kunskapsstaden)

att

göra ändringar under rubriken Skolans åtagande avseende demokrati enligt följande:
“garantera allas rätt att bli lika behandlade oavsett kulturell bakgrund,
funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning”

att

i övrigt godkänna förslaget till ny Skolplan

att

föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till
ny Skolplan 2003-2006.

Reservation
Bengt Fröberg (m) och den borgliga gruppen ställer sig bakom förslaget till Skolplan i
sin helhet, men reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2003.142.620

§ 85
Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i Karlskrona
Eftersom barn- och ungdomsnämnden har samordnande ansvar att besvara motionen
hänvisas till detta svar.
För gymnasieskolans verksamhet kan sägas att mobbning inte är lika frekvent här som i
grundskolan. Detta framkommer bl a i de elevenkäter som gjorts under ett flertal år.
På de kommunala gymnasieskolorna arbetas på olika sätt med att förebygga mobbning.
Bl a har ett projekt om värdegrunden genomförts, där såväl elever som personal från
samtliga kommunala gymnasieskolor deltagit. Detta projekt kommer nu att leva vidare
i det dagliga arbetet på respektive skola. På varje skola kommer att finnas en arbetsplan för detta. Bland eleverna har kamratstödjare utbildats.
Elevinflytande och kontakten mellan skolpersonal och elever har stor betydelse för
att skapa en bra skolmiljö. Det för samtliga gymnasieskolor gemensamma elevrådet
kommer att delas upp så att varje skola har ett eget elevråd. Även de lokala styrelserna
har här en viktig uppgift. Vi planerar f n en veckoslutskurs för att utbilda elevrepresentanter.
Inom utbildningsförvaltningen finns ett antal handlingsplaner för att stävja mobbning,
rasism, sexuella trakasserier etc. I den mån mobbning uppträder på våra gymnasieskolor, har vi resurser att med kompetent personal angripa problemet.
Utbildningsnämnden anser inte, i likhet med yttrandet från barn- och ungdomsnämnden,
att det föreligger något behov av jourskolor i Karlskrona.
Utbildningsnämnden beslutar
att

besvara motionen enligt ovan.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch f v b
Akten

Sammanträdesprotokoll
2003.231.006

§ 86
Förslag till sammanträdesplan 2004
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2002.291.006

§ 87
Inställande av sammanträde november 2003
På grund av för få ärenden till utbildningsnämndens sammanträde i november föreslås
att sammanträdet ställs in.
Utbildningsnämnden beslutar
att

ställa in utbildningsnämndens sammanträde i november.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 88
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Detaljplan för del av kv Munspelet, Karlskrona kommun. 2003.203.214
Detaljplan för del av fastigheten V Stensjö, Karlskrona kommun. 2003.212.214
Prislista över elevkostnad för utbildning under höstterminen 2003.208.605
Sökande till gymnasieskolan med val utanför kommunen som föranleder särskilt
yttrande/beslut. 2003.219.612
Mottagande av sökande till gymnasieskolan i Karlskrona från annan kommun som
föranleder särskilt yttrande/beslut. 2003.219.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 89
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

11

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 90
Anmälningsärenden

Sign

Allergikommittén Karlskrona kommun 2002

Inventering och allergirond i högstadie- och gymnasieskolor
- Törnströmska gymnasiet
- Ehrensvärdska gymnasiet
- af Chapmangymnasiet

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-09-24

Handikappförvaltningen

Handikappolitiskt program för
Karlskrona kommun

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Ekonomisk redovisning gällande
Valborg och skolavslutningen

Kommunstyrelsen

§138
Yttrande över revisionsrapport,
slutrapport om granskning av
budgetprocessen

Kommunstyrelsen

§140
Sammanträdesplan år 2004 för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

§141
Projekt Önskad sysselsättningsgrad
och flexibla arbetstider, slutrapport

Programråd Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-09-17

Skolverket

Statsbidrag till personalförstärkningar
i skola och fritidshem bidragsåret
2003/04

Statsrådsberedningen

Propositionsförteckning riksmötet
2003/2004

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Christer Gustavsson
Sivone Persson

Delrapport från ungdomscaféet
Terraqotta för perioden 24-38, 2003

Skolverket

Nyhetsbrev nr 6

Anita Hjelm

Tack för uppvaktningen

_______________

Sign

13

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§ 91
Övrigt
Ordföranden informerar om att det är Öppet Hus på gymnasieskolorna den 29/11.
Rune Lindberg (s) informerar om att:
- programrådet för Energiprogrammet har haft sammanträde och att Mårten Ekblad (s)
övertagit ordförandeskapet där
- ett programråd har startats för Samhällsvetenskapsprogrammet och att de har haft sitt
första sammanträde.
Rune Lindberg (s) ställer frågor angående:
- anbud gällande ombyggnad vid Törnströmska gymnasiet
- rutiner i samband med brandlarm.
Göran Palmér återkommer med svar på frågorna.
Torbjörn Åkesson (c) ställer frågor gällande IT-verksamhetens servicegrad.
Göran Palmér svarar att man har haft sammanträde om detta och jobbar med en
gemensam lösning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2003

Sign

§ 92

Information.
- Personaluppföljning.

§ 93

Budgetuppföljning per den 30 november 2003.

§ 94

Preliminär utbildningsorganisation lå 04/05

§ 95

Finansiering av elevriksdagen 2003.

§ 96

Delegeringsärenden.

§ 97

Kurser och konferenser.

§ 98

Anmälningsärenden.

§ 99

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 18 december 2003 kl 10.00-11.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m) t o m § 95
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Sylva Lilja (v)
Nina Gunnarsson (m) fr o m § 96

Närvarande ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)
Nina Gunnarsson (m) §§ 92-95

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Patrik Svensson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna Ekström (fp)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2003-12-22

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 92 - 99

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anna Ekström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…..……………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 92
Information
- Personaluppföljning
Marianne Hansson redovisar utbildningsförvaltningens personalnyckeltal för perioden
03.01 – 03.08 vilken bl a innehåller:
-

Antalet anställda
Antalet årsarbetare
Arbetad tid/Årsarbetare
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Övertid/fyllnadstid
Sjukdagar

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 93
Budgetuppföljning per den 30 november 2003
Med tanke på de osäkerheter som fortfarande föreligger vad gäller förvaltningens
ekonomiska utfall så bör förvaltningens slutgiltiga resultat hamna i intervallet 5,5 till
8 mkr. Detta beror till största delen på att det interkommunala nettot beräknas bli sämre
än budgeterat. Det beror i sin tur på att antalet elever från Karlskrona kommun som i
årskurs 1 söker sin utbildning hos annan huvudman har ökat medan antalet elever från
annan kommun som, i samma årskurs, kommer till Karlskrona för att få sin utbildning
minskar. Det är dock att märka att trots denna utveckling så är antalet elever i den
kommunala gymnasieskolan större än på flera år. Försämringen i förhållande till tidigare
prognoser beror på att antagandet att de olika gymnasieskolorna skulle kunna bedriva sin
verksamhet inom givna ramar var alltför optimistisk.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna föreliggande budgetuppföljning

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsatt vidta alla möjliga åtgärder
för att minimera det befarade underskottet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Intagningsenheten
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.246.612

§ 94
Preliminär utbildningsorganisation läsåret 2004/2005
I förslag till preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2004/2005
ingår följande förändringar jämfört med innevarande läsår:
1. Frisör: Inom hantverksprogrammet planeras en frisörutbildning med 16 elevplatser.
Utbildningen förläggs till af Chapmangymnasiet och kvarter Läroverket.
2. SMILE: Ett specialutformat program mot idrott – ledarskap planeras på
Ehrensvärdska gymnasiet. Utbildningen med 30 intagningsplatser är en av flera delar i
kommunens satsning på Karlskrona Sport College. I huvudsak kommer undervisningen
att under årskurs 1 vara förlagd till kv Läroverket.
3. SP – journalistik: På Samhällsprogrammet föreslås den ekonomiska inriktningen
med internationell/språklig profil avvecklas. I stället är tanken att utveckla ett
specialutformat program för 30 elever med arbetsnamn SP – journalistik. Inför
innevarande läsår fanns ett relativt stort antal elever som önskade SP-MP med en
liknande utformning.
4. Teknikprogrammet – produktion: Även inför kommande läsår föreslås ingen
intagning åk 1. Intagningen till programmet är därigenom fortsatt vilande.
5. Fordonsprogrammet – maskin- och lastbilsteknik: En utökning planeras i årskurs 2
med 8 platser för att svara mot de senaste årens överintag i årskurs 1 (40 mot normalt 32
platser).
Korrigeringar av föreslagen preliminär organisation kan bli aktuell efter såväl 1
februari som 7 maj, då eleverna gjort sina val respektive omval.
Samtliga förändringar ovan bedöms än så länge rymmas inom de ekonomiska ramar
utbildningsnämnden förväntas erhålla.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 december 2003, §56, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna preliminär utbildningsorganisation 2004/05 för gymnasieskolan
enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekon.
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2002.172.604

§ 95
Finansiering av elevriksdagen 2003
I samband med att Karlskrona kommun ansökte om att få arrangera Elevorganisationens
Elevriksdag år 2003 bestämdes att kostnaden för detta arrangemang skulle fördelas enligt
nedan:
2/5 Utbildningsnämnden
2/5 Barn- och ungdomsnämnden
1/5 Kommunstyrelsen
Den slutliga bokförda kostnaden uppgår till 762 563 kr.
Kostnadsfördelningen blir således:
305 025 kr för Utbildningsnämnden
305 025 kr för Barn- och ungdomsnämnden
152 513 kr för Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 december 2003, § 57, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

finansiera sin andel av kostnaderna genom att överföra 300 000 kr från
nämndens reserv till kontot för Elevriksdagen och att återstoden finansieras
inom ramen för utbildningsnämndens administration.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 96
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Vikarie för rektor/chef för respektive enhet under jul- och nyårsledigheten 2003-2004.
UN2003.285.022
Kompletterande yttrande över NTI-skolans ansökan om fristående gymnasieskola i
Karlskrona kommun, Medieprogrammet. UN2003.90.631
Elevläsårstider 2004/2005 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor. UN2003.251.608
Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun, Utbildningsnämnden och Ronneby
kommun, Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. UN2003.256.605
Ändrade elevläsårstider 2003/2004 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 97
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§ 98
Anmälningsärenden

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-10-22

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-11-19

Idrotts- och fritidsnämnden

§93
Terraqottas fortsatta framtid

Projektledare för Terraqotta

Delrapport från ungdomscaféet
Terraqotta för perioden v 25-43

Projektledare för Terraqotta

Utvärdering av café Terraqotta

Kommunstyrelsen

§160
Ekonomisk rapportering 2004 för
Karlskrona kommun och de kommunala bolagen

Kommunstyrelsen

§165
Budget- och verksamhetsuppföljning
september månad år 2003

Kommunstyrelsen

§176
Förslag till ny skolplan för åren 2003 –
2006

Kommunfullmäktige

§132
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003

Kommunfullmäktige

§133
Budget 2004 och plan för 2005-2006
för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

Nya drogpolitiska strategier 2004-2010
och handlingsplan 2004-2006 samt
riktlinjer för såväl alkoholservering
som folköl

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003 10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§137
Balansförteckning över ej besvarade
motioner den 1 september 2003-12-22

Myndigheten för skolutveckling

Omfördelning av statligt stöd för utbildning av vuxna år 2003

Myndigheten för skolutveckling

NOT-bladet nr 40

Programråd för Hantverksprogrammet

Sammanträdesprotokoll 2003-09-16

Revisionen

Revisionsrapport FJ-03: försäljning
av maskiner Törnströmska gymnasiet

Skolverket

Nyhetsbrev nr 7

Skolverket

Nyhetsbrev nr 8

Skolverket

Rapport nr 236, beskrivande data om
barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2003

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 2

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003 11
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 91
Övrigt
Utbildningsförvaltningens flytt till kv Ruthensparre diskuteras.
Julhälsning
Ordföranden framför ett tack till tjänstemän och nämndens ledamöter samt ersättare
för ett väl utfört arbete under 2003 och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
1:e v ordförande Anne-Louise Rosell tackar alla för gott samarbete och önskar en
trevlig helg.
2:e v ordförande Kristian Eriksen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Göran Palmér framför ett tack för gott samarbete och önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt År.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2004

Sign

§ 1

Information.
- Omvårdnadsprogrammet.
- Bokslut 2003

§ 2

Förslag till internbudget 2004.

§ 3

Inrättande av nya utbildningar läsåret 2004/2005.

§ 4

Förslag till IT-strategi.

§ 5

Delegeringsärenden.

§ 6

Kurser och konferenser.

§ 7

Anmälningsärenden.

§ 8

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 29 januari 2004 kl 10.00-12.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp) § 1
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Nina Gunnarsson (m)

Närvarande ersättare

Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
Emma Olausson, elev från Omvårdnadsprogrammet
Monica Dahlström, elev från Omvårdnadsprogrammet
Pia Andersson, elev från Omvårdnadsprogrammet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Roland Mattisson (v)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 5 februari 2004

Sekreterare

…………………………………………..

§§ 1-8

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Roland Mattisson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 februari anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§1
Information
- Omvårdnadsprogrammet
Emma Olausson, Monica Dahlström och Pia Andersson, elever på Omvårdnadsprogrammet årskurs 3, visar en film om Omvårdnadsprogrammet som de gjort som
projektarbete.
- Bokslut 2003
Ingela Svensson informerar om att resultatet av bokslutet för år 2003 blir sämre än
prognoserna visat. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§2
Förslag till internbudget för år 2004
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt möte i december utbildningsnämndens budgetram till 182,2 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt följande:
Enligt budgetdirektiv
Wernersson-pengar
Summa budgetram

180,6
1,7
182,3

Budgetramen är uttryckt i den lönenivå som var känd vid maj månads utgång 2003
och den genomsnittliga prisnivån under år 2003.
Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen kommer att justeras så att den
motsvarar den lönenivå som gällde vid 2003 års utgång. Nämnden kommer även att
få kompensation för prishöjningar och hyreshöjningar, storleken på denna kompensation
är i dagsläget inte känd. En ramjustering på 0,1 mkr kommer att göras från utbildningsnämnden till kommunledningsförvaltningen för att delfinansiera en nyinrättad
tjänst som rotelsamordnare. Vidare kommer en mindre justering att ske med anledning
av sänkningen av arbetsgivaravgiften med 0,1%-enhet.
Detta innebär att utbildningsnämndens budgetram blir 182,2 mkr för år 2004 exkl
kompensation för pris- och löneökningar, därav utgör kommunbidraget 179,5 mkr.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner, statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning och försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen m m.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat på relativt höga
hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra kommuner och kostnader för läromedel/materiel. Observera att fördelningen mellan personalkostnader och övriga omkostnader endast är preliminär och kommer att ändras under budgetårets gång.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundens reservation mot förslaget till internbudget
redovisas.
Även förslag till investeringsbudget för år 2004 redovisas.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att
att
att
att

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2004
uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan
uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i intern
budgeten med anledning av kommande ramjusteringar
fastställa föreslagen investeringsbudget för år 2004.

Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats:
att intagningsnämnden får i uppdrag att utarbeta arbetsformer så att besparingsåtgärder kan genomföras.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Yrkanden
Rune Lindberg (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter
Bengt Fröberg (m) yrkar, med anledning av lärarförbundens reservation,
att IT-budgeten minskas med 200 000 kronor som ska fördelas procentuellt
mellan kompetensutveckling, internationalisering, bibliotek och friskvård
Kristian Eriksen (kd), Eva Ottosson (m), Jörgen Andersson (c) och Nina Gunnarsson (m)
bifaller yrkandet.
Anne-Louise Rosell (s) yrkar avslag till den borgerliga gruppens yrkande.
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs (s) yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens yrkande mot Ann-Louise
Rosells avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt avslagsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Anne-Louise Rosells
avslagsyrkandet röstar nej, den som bifaller den borgerliga gruppens yrkande röstar ja.
Vid voteringen avgavs 5 ja-röster och 7 nej-röster.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Ja röstade: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Jörgen
Andersson (c) och Nina Gunnarsson (m).
Nej röstade: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s), Jesper
Magnusson (s), Rune Lindberg (s), Roland Mattisson (v) och Faraj Abu-Isefan (s).
Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2004

att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar

att

intagningsnämnden får i uppdrag att utarbeta arbetsformer så att besparingsåtgärder kan genomföras

att

kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter

att

fastställa föreslagen investeringsbudget för år 2004.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Intagn.enheten
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2003.246.612

§3
Inrättande av nya utbildningar läsåret 2004/2005
Enligt den beslutade preliminära organisationen för gymnasieskolan läsåret 2004/2005
finns nya utbildningar upptagna. Både af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska
gymnasiet har under hösten 2003 arbetat med omstrukturering av sina programutbud
som resulterat i nya utbildningar.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

under förutsättning av tillräckligt antal sökande inrätta följande utbildningar
fr o m läsåret 2004/2005:
• frisörutbildning inom Hantverksprogrammet på af Chapmangymnasiet
• SP-Journalistik och ett specialutformat program inom Samhällsvetenskapsprogrammet på af Chapmangymnasiet
• SMILE, Idrotts-ledarutbildning som ett specialutformat program på
Ehrensvärdska gymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§4
Förslag till IT-strategi
Ärendet bordläggs.
________________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
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§5
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnanden som vikarierande utbildningschef. UN2003.48.023
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö. UN2003.282.214
Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park. UN2003.290.331
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:60.
UN2003.288.214
Beslut om utbetalning av semesterdagar. UN2004.7.024.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§6
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

10

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§7
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-12-17

Kommunfullmäktige

§145
Justering av reglemente för utbildningsnämnden

Programrådet för Hotell- och
restaurangprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-12-04

Programrådet för TIME-gymnasiet

Sammanträdesprotokoll
2004-01-16

Programrådet för Informations och service,
Handels- och administrationsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-12-08

Programrådet för Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-11-26

Socialnämnden

§193
Delrapport/ettårsavstämning avseende projektet ”Karlskrona samlas
mot droger”

Skolverket

Avslag på ansökan från NTI-skolan
om rätt till bidrag för fristående
gymnasieskola i Karlskrona kommun.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 januari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§8
Övrigt
Christer Holmberg (s) betonar vikten av att informationsmaterial skickas ut så
tidigt som möjligt till blivande elever.
Bengt Fröberg (m) tar upp diskussion om utbildningsförvaltningens flytt till kv
Ruthensparre.
Rune Lindberg (s) påminner om att ledamöter och ersättare i programråden ska
läggas ut på hemsidan.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 februari 2004

Sign

§ 9

Information
- Webbintag
- Personaluppföljning

§ 10

Bokslut 2003

§ 11

Förslag till IT-strategi

§ 12

Val av ersättare till programråden för Omvårdnadsprogrammet och
Hantverksprogrammet

§ 13

Delegeringsärenden.

§ 14

Kurser och konferenser.

§ 15

Anmälningsärenden.

§ 16

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 26 februari 2004 kl 10.00-11.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Nina Gunnarsson (m)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
intagningssekreterare Berit Polskär §9

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anne-Louise Rosell (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 3 mars 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 9 - 16

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anne-Louise Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 mars anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§9
Information
- Webbintag
Berit Polskär informerar om hur arbetet med att introducera webbansökan till
gymnasieskolan har gått till.
- Personaluppföljning
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltal för mätperioden 03.01-03.12 som
bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- arbetad tid/årsarbetare
- timanställda arbeta tid/årsarbetare
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar/anställd
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 10
Bokslut 2003
Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2003 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 februari 2004, § 12 föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2003
att hos kommunstyrelsen begära befrielse från att återställa negativt
resultat 10 730 tkr för år 2003.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll
2004.10.005

§ 11
Förslag till IT-strategi
Anne-Louise Rosell yrkar att ärendet återremitteras.
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
_______________

Sign

Sign

5

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B-L Rickardt
M Persson
M Johansson
K Åkesson
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2004.35.102

§ 12
Val av ersättare till programråd för Omvårdnadsprogrammet och
Hantverksprogrammet
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 februari, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att utse Eva Ottosson (m) till ersättare i programrådet för Omvårdnadsprogrammet
att utse Martina Andersson (kd) till ersättare i programrådet för Hantverksprogrammet.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 13
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslutsattestant för Redovisning. UN2004.23.002
Internbudget 2004 för biblioteksverksamheten. UN2003.132.042
Förordnande av vikarierande utbildningschef. UN2004.26.023
Prislista över elevkostnad för utbildning under vårterminen 2004. UN2004.24.605
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Anmälningsärenden

Sign

Kommunchefen

Besöksrutiner i kommunhuset
Ruthensparre.

Kommunfullmäktige

§2
Avsägelser av kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige

§3
Kommunala val.

Kommunfullmäktige

§7
Yttrande över revisionsrapport om
granskning av betalningsanstånd
och direktupphandling.

Kommunfullmäktige

§8
Demokratiutredningens förslag.

Kommunfullmäktige

§ 13
Skolplan för Karlskrona kommun
åren 2004-2006.

Kommunfullmäktige

§ 15
Svar på motion om inrättande av
jourskolor i Karlskrona.

Skolverket

Avslag på ansökan från Baggium AB
om rätt till bidrag för fristående
gymnasieskola i Kalmar kommun.

Skolverket

Bifall till ansökan från John Bauergymnasiet i Kalmar kommun om
rätt till bidrag för fristående gymnasieskola.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1.

Specialpedagogiska institutet
_______________

Tidning.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 16
Övrigt
Justering av protokollet från nämndens februarisammanträde
Rune Lindberg vill ha följande justering av föregående protokoll:
att IT-verksamhetens totala kostnad ska redovisas i utbildningsnämndens
marssammanträde.
Utbildningsnämnden beslutar enligt justeringen.
_______
Utbildningsorganisationen
Rune Lindberg tar upp diskussion om utbildningsorganisationen.
_______
Kvalitetsredovisning
Lena Netterstedt informerar om att kvalitetsredovisningarna för Ehrensvärdska
gymnasiet och Törnströmska gymnasiet kommer att redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i mars.
________
Ändrat sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden beslutar
att

flytta marssammanträdet till den 23 mars kl 08.30 – 14.00.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 23 mars 2004

Sign

§ 17

Förslag till yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna nikab
och burka i skolan.

§ 18

Budgetuppföljning.

§ 19

Preliminär utbildningsorganisation läsåret 2004/2005.

§ 20

Förslag till yttrande över motion angående plattform för samverkan mellan
studie- och yrkesvägledare.

§ 21

Förslag till utbildningsnämndens representant i Kommunrådet.

§ 22

Val av ledamot till programrådet för Informations- och serviceprogrammet.

§ 23

Val av representant till arbetsgrupp för utarbetande av ersättning till friskolor.

§ 24

Delegeringsärenden.

§ 25

Kurser och konferenser.

§ 26

Anmälningsärenden.

§ 27

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
tisdagen den 23 mars 2004 kl 13.30 – 14.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Nina Gunnarsson (m)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt, §17
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 1 april 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 17 - 28

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 april 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.287.609

§ 17
Förslag till yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna nikab
och burka i skolan
Sverigedemokraterna har i en motion till Karlskrona kommunfullmäktige föreslagit
att det i kommunens skolor ska vara förbjudet att klä sig i nikab och burka.
I förslag till yttrande framgår bl a följande: ”I enlighet med Skolverkets utredning
bör det vara varje rektor som, utifrån den enskilda situationen och efter genomförda
samtal om värdegrunden, fatta beslut angående bärandet av burka eller nikab.”
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars, § 16, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 18
Budgetuppföljning 2004-02-29
Utbildningsnämndens budget för 2004 förutsätter att trenden med ett ökande antal
elever som söker till annan kommun eller till friskolor kan vändas. De nyligen inkomna ansökningarna visar dessvärre preliminärt att så inte är fallet utan ansökningarna
till annan huvudman är lika många som vid förra årets intagning.
Tendensen är att flera elever söker sig till andra kommuner eller till friskolor. Om
detta kvarstår när den slutliga intagningen sker i maj kommer det att resultera i
betydande underskott. För att motverka detta pågår just nu ett intensivt arbete för
att marknadsföra Karlskronas kommunala gymnasieskolor genom t ex personliga
elevkontakter inför den slutliga intagningen.
En översyn av tillämpningen av läraravtalet pågår också för ett bättre tidsutnyttjande
för lärare och elever. En sådan översyn kan tidigast få effekt från höstterminen och
eftersom det är en förhandlingsfråga med lärarorganisationerna är det ekonomiska
utfallet osäkert.
Gymnasieverksamheten visade ett underskott redan i 2003 års bokslut, med anledning
av detta har ett antal neddragningar genomförts för att uppnå en balanserad budget
för innevarande år:
- effektivisering av undervisningsorganisationen
- begränsning av utbudet av kurser inom det individuella valet och begränsning av
gruppstorlekar
- minskade APU-kostnader genom nya branschavtal
- strukturförändring av utbildningsorganisationen
- nytt programutbud för att klara konkurrensen och elevefterfrågan
- aktiva marknadsförings- och informationsinsatser
- restriktivitet med övertidsutläggning
- sänkt ambitionsnivå för fortbildningsinsatser från 1,5% till 1% av personalbudgeten
- effektivisering av undervisningsorganisationen vid VUX
- samordning av intagningsnämnd och arbetsutskott
- nedläggning, alternativt omförhandling av avtal angående AV-centralen
- översyn av administrativa rutiner för att hantera elevströmmar
- i större grad tillgodose elevernas förstahandsval för att minska risken för avhopp
- bättre boendeservice till inackorderade elever
- justering av interkommunal ersättning och produktionspriser.
Budskapet till alla verksamhetsansvariga är att dessa sparbeting måste infrias. I övrigt
förekommer ännu inga större avvikelser mot budget men betydande osäkerheter kvarstår. Det gäller t ex antalet obehöriga elever från barn- och ungdomsnämndens verksamhet som börjar till hösten och behovet av stödundervisning och elevassistenter för
dessa.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanfattningsvis finns det risker för betydande underskott på det interkommunala
nettot under 2004. Då det preliminära intaget fortfarande bearbetas är omfattningen
ännu osäker. Förvaltningen arbetar för fullt med att driva igenom den åtgärdsplan
som arbetades fram i slutet av förra året och med att anpassa organisationen inför
hösten. Eftersom vårterminen redan är i full gång så kan man bara uppnå halvårseffekt, i bästa fall, på nya sparåtgärder.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 29 februari 2004

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar
att

samordningen av intagningsnämnd och arbetsutskott ska utredas vidare.

att

i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 29 februari 2004

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004

6

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
2003.246.612
Intagningsnämnden
R/Ch
Å Stridh
§ 19
S Schneider
Preliminär utbildningsorganisation läsåret 2004/2005
Akten
Ansökningarna till gymnasieskolans program visar i år en komplicerad bild. Följande
program visar särskilt stora avvikelser mellan antalet sökande och antalet disponibla
elevplatser:
Bygg
78 sökande val 1 till 56 elevplatser
El
17 sökande val 1 till 48 elevplatser
HV-Frisör
48 sökande val 1 till 12 elevplatser
Int Baccalaureate 18 sökande val 1 till 25 elevplatser
Omvårdnad
35 sökande val 1 till 60 elevplatser
Även Samhällsvetenskapsprogrammet visar en klar minskning av antalet sökande
(134 st till 180 platser).
Intagningsnämnden har lämnat sitt förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolorna vilket i princip överensstämmer med nedanstående förslag. Programrådet
för Omvårdnadsprogrammet ställer sig helt bakom den nedan föreslagna minskningen
av intagningsplatser för Omvårdnadsprogrammet.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta följande utbildningsorganisation för läsåret
2004/2005:
att Byggprogrammet åk 1 utökas från 56 till 60 platser
att Elprogrammet åk 1 minskas från 48 platser till 16 platser
att Hantverksprogrammet, Frisör utökas från 12 till 16 platser
att någon intagning till International Baccalaureate inte görs i år
att Omvårdnadsprogrammet åk 1 minskas från 60 till 30 platser
Yrkanden
Den socialdemokratiska gruppen yrkar att intagning till International Baccalaureate
ska göras till läsåret 2004/2005.
Den borgerliga gruppen yrkar bifall till den socialdemokratiska gruppens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar alltså följande utbildningsorganisation för
läsåret 2004/2005:
att

Byggprogrammet åk 1 utökas från 56 till 60 platser

att

Elprogrammet åk 1 minskas från 48 platser till 16 platser

att

Hantverksprogrammet, Frisör utökas från 12 till 16 platser

att

intagning till International Baccalaureate görs i år

att Omvårdnadsprogrammet åk 1 minskas från 60 till 30 platser
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2004.14.628

§ 20
Förslag till yttrande över motion angående plattform för samverkan mellan
studie- och yrkesvägledare
S-kvinnorna i Karlskrona har till kommunfullmäktige ställt en motion enligt ovan.
Förslag till svar: Två markanta förändringar som påverkar studieutbud och vägledning
för vuxna har skett under senare år:
- Det s k Kunskapslyftet har upphört varvid möjligheten för vuxna att få en
yrkesinriktad utbildning har minskat avsevärt.
- Arbetsförmedlingen i Karlskrona erbjuder idag i princip ingen vägledning.
Karlskrona kommuns vuxenutbildning har två vägledare som förutom vägledning för
vuxna även arbetar med TIME-gymnasiet. Blekinge Tekniska Högskola har två vägledningstjänster där den ena vägledaren tyvärr är långtidssjukskriven sedan månader
tillbaka. I Karlskrona finns således f n tre vägledare för vuxna. Dessa samverkar mycket
och på bästa sätt. Vuxenutbildningen har vägledning även kvällstid en gång i veckan.
En halv dag per vecka finns också en av vuxenutbildningens vägledare på Arbetsförmedlingen i Karlskrona.
Den plattform som finns i form av samverkan mellan befintliga vägledare fungerar
alltså utmärkt. Nuvarande vägledarresurs är emellertid inte tillräcklig för det vägledningsbehov som finns bland vuxna i Karlskrona kommun. För att utveckla nuvarande plattform krävs fler vägledartjänster.
Arbete med att se över studie- och yrkesvägledarfunktionen pågår inom utbildningsnämnden i samarbete med barn- och ungdomsnämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars 2004, § 17, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

besvara motionen enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Jorun Nilsen
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2004.59.701

§ 21
Förslag till utbildningsnämndens representant i Kommunrådet
1996 startade projekt Kommunråd i dagligt tal benämnd ”Svarte Petter”. Syftet var
att utveckla stödet för de mest utsatta barn- och ungdomarna. Projektet var kommunövergripande och pågick i två år. Efter genomförd utvärdering fastställde kommunfullmäktige att Kommunrådet skulle bestå till 2002.
I samband med ny mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att fortsätta arbetet i
Kommunrådet perioden 2003 – 2006.
Eftersom utbildningsnämndens representant har gått i pension måste ny representant
utses. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att kurator Jorum Nilsen utses som
utbildningsnämndens representant.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars 2004, § 18, föreslagit utbildningnämnden besluta
att

utse Jorun Nilsen som nämndens representant under återstoden av innevarande mandatperiod.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Persson
L Pettersson
H Blomdahl
M Johansson
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2004.60.102

§ 22
Val av ledamot till programrådet för Informations- och Serviceprogrammet
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars 2004, § 18, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

utse Christina Kristensson till ledamot i programrådet för Informationsoch serviceprogrammet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekonomerna
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2004.61.102

§ 23
Val av representanter till arbetsgrupp för utarbetande av ersättning
till friskolor
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Mårten Ekblad (s) och Bengt Fröberg (m) som ordinarie samt
Ingegerd Holm (s) och Nina Gunnarsson (m) som ersättare i arbetsgruppen för utarbetande av ersättning till friskolor.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslutsattestant för Vuxenutbildning och TIME-gymnasiet. 2004.32.002
Attestlista. 2004.37.002.
Fastställande av förvaltningsövergripande krisgrupp för utbildningsförvaltningen.
2004.55.612.
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Munspelet 2, 3 och 5:4 Spandelstorp,
Karlskrona kommun. 2004.28.214.
Yttrande över detaljplan för del av Allatorp 5:1, Karlskrona kommun. 2004.30.214.
Yttrande över planprogram för del av Senoren 9:11 m fl, Karlskrona kommun.
2004.25.214.
Förordnande av vikarierande utbildningschef 15 – 21 mars 2004. 2004.26.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 25
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

12

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 26
Anmälningsärenden
Skolverket

Ändring av beslut på ansökan från
Baggium AB om rätt till bidrag för
fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun.

Skolverket

Genomförd tillsyn över utbildningen
vid gymnasieskolan Galären i
Karlskrona AB.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 27
Övrigt
Rune Lindberg tar upp frågor om den arbetsplatsförlagda utbildningen på Frisörutbildningen.
Rune Lindberg informerar också om sammanträden med programråden för Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.
Torbjörn Åkesson informerar om sammanträde med programrådet för Naturvetenskapsprogrammet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 15 april 2004

Sign

§ 28

Information
- Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
- AV-centralen
- Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun
- Intagningsstatistik

§ 29

Budgetuppföljning mars 2004.

§ 30

Kvalitetsredovisning 2003.

§ 31

Delegeringsärenden.

§ 32

Kurser och konferenser.

§ 33

Anmälningsärenden.

§ 34

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 15 april 2004 kl 10.00 – 11.30

Beslutande

Ordförande
Ingegerd Holm (s)
2:e v ordförande Kristian Eriksen (kd)
ledamöter
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Suzanne Weigl (s)

Närvarande ersättare

Christina Kristensson (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
rektor Anita Wranker, §28
skolsekreterare Berit Polskär, §28

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 22 april 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 28 - 34

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 april 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 28
Information
Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
Rektor Anita Wranker redogör för Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning.
_______________
AV-centralen
Mikael Thornéus redogör för AV-centralens verksamhet samt informerar om att
diskussion förs med länets kommuner om nya avtal. Ärendet tas upp i nämndens
majsammanträde.
_______________
Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun
Göran Palmér redogör för förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden. Ärendet
tas upp i nämndens majsammanträde.
_______________
Intagningsstatistik
Berit Polskär informerar om statistik över preliminär intagning till Karlskrona
kommuns gymnasieskolor. 90% av eleverna är preliminärt intagna på sitt förstahands
val.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 29
Budgetuppföljning mars 2004
Budgetuppföljningen för mars månad visar ett prognostiserat underskott för 2004
på ca 5 mkr, varav 3,5 mkr är hänförligt till det interkommunala nettot och 1,5 mkr
är hänförligt till ej infriade gamla sparbeting för 2004. I övrigt är det ännu för tidigt
att utläsa några avvikelser. Prognosen för interkommunalt utfall är något bättre än
tidigare avgivna prognoser tack vare att ansökningarna från andra kommuner nu
bearbetas och det då visat sig att flera än vad som tidigare beräknats söker sig till
Karlskrona kommunala gymnasieskolor utifrån. Utbildningsnämndens budget för
2004 förutsätter att trenden med ett ökande antal elever som söker till annan kommun
eller till friskolor kan vändas. De nyligen genomgångna ansökningarna visar dessvärre att så inte är fallet utan ansökningarna till annan huvudman är lika många som
vid förra årets intagning. Antalet ansökningar till Karlskrona från andra kommuner
har dock ökat något. Det ska påpekas att prognosen för det interkommunala nettot
kommer att ändra sig flera gånger ända tills de definitiva siffrorna är klara i höst.
Huvudanledningen till underskottet är dock att den stora generationen född på åttiotalet nu är på väg in i gymnasieskolan och dessa elever kostar oavsett om de går i
Karlskrona kommunala gymnasieskolor eller hos annan huvudman.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per 2004-03-31

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram sparförslag för att uppnå en
balanserad budget

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2004.71.619

§ 30
Kvalitetsredovisning 2003
Enligt SFS 1997:702 (ändring 2001:649) ska varje skola och kommun årligen upprätta
en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Skolans redovisning ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen
för utbildningen har uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att
vidta om de inte nåtts.
Kommunen å sin sida ska upprätta kvalitetsredovisning som bygger på de enskilda
skolornas. Den ska innehålla en bedömning av hur de nationella målen nåtts samt en
redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta om så inte skett.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 april 2004, § 20, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen för 2003.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Delegeringsärenden
Det redovisas inga delegeringsbeslut vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 32
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 33
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från
den 25 februari 2004

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll från
den 2 mars 2004

Kommunfullmäktige

§ 37
Investeringstillstånd för migrering
av teknisk plattform

Kommunfullmäktige

§ 39
Bokslut år 2003 för Karlskrona
kommunkoncern

Programråd: Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll från
den 25 februari

Skolverket

Nyhetsbrev nr 2, februari 2004

Skolverket

Nyhetsbrev nr 3, mars 2004

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 34
Övrigt
Rune Lindberg tar upp frågor om den arbetsplatsförlagda utbildningen på Frisörutbildningen.
Kristian Eriksen tackar för uppvaktningen på födelsedagen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 maj 2004

Sign

§ 35

Information
- af Chapmangymnasiets kvalitetsredovisning
- Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning

§ 36

Delårsbokslut april 2004.

§ 37

Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminär intagning till gymnasieskolan ht 2004.

§ 38

Angående skrivelse från friskolan Galären.

§ 39

Medborgarförslag om rätten för demokratiskt valda politiker att delta i
informationsaktiviteter i skolor.

§ 40

Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun.

§ 41

Delegeringsärenden.

§ 42

Kurser och konferenser.

§ 43

Anmälningsärenden.

§ 44

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 27 maj 2004 kl 10.00 – 11.25

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)

Närvarande ersättare

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Christina Kristensson (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
rektor/chef Maria Persson §35
rektor/chef Johan Melin, §35

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva Ottosson (m)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 3 juni 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 35 - 44

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 juni 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 35
Information
af Chapmangymnasiets kvalitetsredovisning
Rektor/chef Maria Persson redogör för Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning.
_______________
Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
Rektor/chef Johan Melin redogör för Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 36
Delårsbokslut april 2004
Delårsbokslutet för april månad visar ett underskott på 10,2 mkr vilket stämmer väl med
den periodiserade budgeten som har ett underskott på 10,3 mkr. Huvudorsakerna till
att den periodiserade budgeten och verksamheten visar ett minus är dels att den allra
största delen av sparbetingen ligger på höstterminen dels att ferie- och uppehållsanställda tjänar in sitt sommarlov under terminen samtidigt som förvaltningen får sitt
kommunbidrag utbetalt i 12-delar.
Beräkningarna för 2004 visar på ett underskott på 5 mkr varav 3,5 mkr är hänförligt
till det interkommunala nettot och 1,5 mkr är hänförligt till sparbeting för 2004 där
signaler finns att de blir svåra att infria. Ansökningarna till annan huvudman är något
fler än vid förra årets intagning däremot har antalet ansökningar till Karlskrona från
andra kommuner ökat något. Det ska påpekas att prognosen för det interkommunala
nettot kommer att ändra sig flera gånger ända tills vi har de definitiva siffrorna i höst.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna delårsbokslut per 2004-04-30

att

ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de idag beslutade sparförslagen
för att uppnå en balanserad budget

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 37
Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminärintagning till gymnasieskolan ht 2004
Då den preliminära gymnasieintagningen nu är klar kan en prognos göras av utfallet för året även om det fortfarande råder stor osäkerhet. En osäkerhet som finns
fram till i höst då eleverna kommit på plats. Den preliminära intagningen visar på ett
underskott på de interkommunala ersättningarna med ca 3,5 mkr. Därtill kommer
bedömningen att 1,5 mkr av de gamla sparbetingen kräver extraordinära åtgärder
för att hämtas in.
Följande neddragning föreslås:
1. Antalet lärartjänster reduceras med 13,0 tjänster från ht –04. 2,7 mkr
2. Neddragning av skolledningsresurs 1,0 fördelas i relation till utdelad
resurs. 0,2 mkr
3. Ytterligare neddragning av medel avsatta för kompetensutveckling. 0,25 mkr
4. Införande av avgift för elevkopiering. 0,1 mkr
5. Översyn och neddragning av IT-kostnader. 0,15 mkr
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna ovanstående förslag
att med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar.
Ordföranden meddelar att punkt 1 i förslag till neddragning utgår för vidare beredning
och tas upp vid ett extra sammanträde.
Yrkanden
Rune Lindberg (s) yrkar
att kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter
Roland Mattisson (v) bifaller yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs (s) och Roland Mattissons (v)
yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna punkterna 2 – 5 i förslag till åtgärder

att

kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar.

_______________
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§ 38
Angående skrivelse från friskolan Galären
Friskolan Galären har i skrivelse begärt ytterligare medel för år 2003. Som skäl för
begäran anförs att ersättning till fristående gymnasieskolor skall utgå från den faktiska
kostnaden för motsvarande kommunal utbildning.
Utbildningsförvaltningens bokslut för år 2003 visade på ett underskott på 10,7 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med bokslutet att täcka förvaltningsunderskottet.
Därmed menar friskolan Galären att man också har rätt till ytterligare ersättning. Då
förvaltningen nyligen beviljats prövningstillstånd i Kammarätten för den tvist som idag
föreligger mellan utbildningsförvaltningen och friskolan Galären avseende ersättningsnivå, bör idag ingen ytterligare ersättning utgå förrän i så fall tvisten avgjorts. En ersättning måste då prövas utifrån eventuellt underskott för motsvarande kommunala
gymnasieprogram och inte baseras på helheten. Ytterligare bör också klargöras om
återbetalning till förvaltningen är möjlig om ett eventuellt överskott på nämnda kommunala gymnasieprogram skulle uppstå i framtiden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2004, § 27, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att med hänvisning till pågående rättstvist ej utbetala ytterligare ersättning
att först efter det att domslutet i ovannämnda ärende vunnit laga kraft, pröva
begäran om ytterligare ersättning till friskolan Galären.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 39
Medborgarförslag om rätten för demokratiskt valda politiker att delta
i informationsaktiviteter i skolor
Medborgarförslaget innebär ”att kommunfullmäktige beslutar att alla partier som
finns invalda i Karlskrona kommunfullmäktige, Blekinge Läns Landstingsfullmäktige
eller Sveriges riksdag garanteras rätten att, på lika villkor, medverka i informationsaktiviteter i kommunens skolor” .
Utbildningsnämnden behandlade denna fråga i februari 2002 (§16) och beslutade då
att följande ska gälla för de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen:
Politiska partier som är representerade i Karlskrona kommuns fullmäktige och ungdomsförbund knutna till dessa partier får informera skolans elever, under förutsättning att informationen överensstämmer med de värdegrunder som anges i skollag, läroplan samt
lokal skolplan. Sådan information skall vara ett komplement i undervisningen och
sammanfalla med undervisningens planering. Ansvarig rektor skall vid varje enskilt
tillfälle godkänna dessa informatörers medverkan i skolans verksamhet.
Den av utbildningsnämnden ovan beslutade formuleringen kring politiska partiers medverkan i skolan togs fram i samråd med såväl kommunjuristen i Karlskrona som jurist
vid Svenska Kommunförbundet. Meningen var då, att representationen i kommunfullmäktige var det primära och väl speglade den politiska arenan i Karlskrona kommun.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2004, § 28, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

den i februari 2002 av utbildningsnämnden beslutade ordningsregeln avseende
politiska partiers medverkan i Karlskrona kommunala gymnasieskolor och
vuxenutbildning står fast då en utökning gällande partier representerade även
i Landstingsfullmäktige och Sveriges Riksdag inte ytterligare speglar den
politiska arenan i Karlskrona kommun samt motionen därmed avslås.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 40
Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsorganisationen i Karlskrona kommun har under senare
år genomgått ett antal förändringar utifrån det som skett i samhället. Allt i syfte att skapa
en flexibel och effektiv verksamhet. Inom utbildningskontoret dras exempelvis 1,0
administrativ tjänst in under 2004. Intagningssekreterartjänsten kvarstår men andra
administrativa funktioner på kontoret får omfördelas eller tas bort.
Under senare tid har också intagningsnämnden och dess verksamhet diskuterats. Många
kommuner har valt att lägga ner sina intagningsnämnder och i stället hitta andra rutiner
och beslutsformer för intagning av gymnasie- och vuxenutbildningselever.
Utbildningsförvaltningen föreslår i stället för en nedläggning följande arbetsformer för
beslut och beslutsform för intagning av studerande:
- Utbildningsnämnden fastställer på förslag av utbildningsförvaltningen en preliminär
utbildningsorganisation i december.
- Intagningsnämndens beredningsutskott (ordförande, vice ordförande och en ledamot)
inbjuder studie- och yrkesvägledarna från grund- och gymnasieskolan att redovisa
frikvotansökningar (omkring 10 mars).
- Intagningsnämnden sammanträder och beslutar om frikvotärenden och intagning för
elever som genomgått färdighets- och antagningstest på Estetiska programmet och IB.
Detta sker i mitten av mars.
- Utbildningsnämnden fastställer slutlig gymnasieorganisation för kommande läsår vid
nämndens marssammanträde.
- Eventuella extra intagningsnämndssammanträden p g a tillkommande frikvotelever
sker i så fall runt 20 maj.
- Intagningsnämndens slutsammanträde vid slutlig intagning till gymnasieskolan
sker under sista veckan i juni. (Eventuellt kan beredningsutskottet kallas till extra
sammanträde under sommaren om akut behov finns).
- Tre veckor efter skolstart svarar respektive rektor/chef för intagningen vid den egna
enheten.
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Sign

Sign
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Eftersom Vuxenutbildningen i ökande grad går mot kontinuerlig intag föreslås att
utbildningsnämnden delegerar intagning till vuxenutbildningen till rektor/chef
Vuxenutbildningen. Beslut anmäls i vanlig ordning till utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2004, § 29, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa ovan beskrivna arbetsformer för intagning av gymnasie- och
vuxenutbildningsstuderande

att

till rektor/chef delegera beslut om intagning av elever vid vuxenutbildningen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 41
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av vikarierande utbildningschef under tiden 19 juli – 1 augusti 2004 samt
2 – 8 augusti 2004. UN2004.74.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef under semesterperioden 2004. UN2004.74.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet under tiden
18 – 29 april 2004. UN2004.69.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign
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§ 42
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 43
Anmälningsärenden
Kommunledningsförvaltningen

Revision av donationsfonder

Kommunfullmäktige

§ 58
Investeringstillstånd för IT-vision
2004

Kommunfullmäktige

§ 62
Balansförteckning över ej besvarade
motioner och medborgarförslag den
1 mars 2004-06-02

Kommunstyrelsen

§ 48
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona
kommun

Kommunstyrelsen

§ 49
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 53
Budgetuppföljning februari
månad 2004

Skolverket

Nyhetsbrev nr 4, april 2004

Skolverket

Årsredovisning 2003

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 1, maj 2004

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 44
Övrigt
Ordföranden rapporterar från programråd för Omvårdnadsprogrammet,
Informations- och serviceprogrammet samt Hotell- och restaurangprogrammet.
Roland Mattisson rapporterar från programråd för Elprogrammet.
Rune Lindberg rapporterar från programråd för Teknikprogrammet.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 juni 2004
§ 45

Sign

Sign

Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminär intagning till gymnasieskolan ht 2004.
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 3 juni 2004 kl 11.00 – 12.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Torbjörn Åkesson (c)

Närvarande ersättare

Christina Kristensson (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson (fp)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 8 juni 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§ 45

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Hans-Göran Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 juni 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
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§ 45
Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminärintagning till gymnasieskolan ht 2004 (punkt 1)
Då den preliminära gymnasieintagningen nu är klar kan en prognos göras av utfallet
för året även om det fortfarande råder stor osäkerhet. En osäkerhet som finns fram till i
höst då eleverna kommit på plats. Den preliminära intagningen visar på ett underskott
på de interkommunala ersättningarna med ca 3,5 mkr. Därtill kommer bedömningen att
1,5 mkr av de gamla sparbetingen kräver extraordinära åtgärder för att hämtas in.
Tjänstemannaförslag
Antalet lärartjänster föreslås reduceras med 13,0 tjänster från höstterminen 2004
fördelat enligt följande:
Ehrensvärdska gymnasiet
2,0 tjänster
af Chapmangymnasiet
3,0 tjänster
Törnströmska gymnasiet
6,0 tjänster
Vuxenutbildningen/TIME
2,0 tjänster
I detta läget föreslås ingen neddragning för Fischerströmska gymnasiet då det råder
osäkerhet avseende det antal elever som är obehöriga och därför hänvisas till det
Individuella programmet. Samma sak gäller elever i behov av specialundervisning.
Yrkanden
Kristian Eriksen (kd), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c) och Hans-Göran
Håkansson yrkar avslag till tjänstemannaförslaget.
Hans-Göran Håkansson (c) yrkar dessutom på en tilläggsattsats enligt följande:
att hos kommunstyrelsen begära ytterligare 5 mkr
Anne-Louise Rosell (s) yrkar för den socialdemokratiska gruppen bifall till tjänstemmaförslaget och avslag till tilläggsattsatsen.
Roland Mattisson (v) bifaller den socialdemokratiska gruppens yrkanden.
Proposition
Först ställer ordföranden tjänstemannaförslaget mot den borgerliga gruppens avslagsyrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
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Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller den borgerliga gruppens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Jesper Magnusson (s),
Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Faraj Abu-Isefan (s), Roland Mattisson
(v).
Följande röstar nej: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c).
Utbildningsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat enligt tjänstemannaförslaget.
Proposition
Därefter ställer ordföranden Hans-Göran Håkanssons (fp) tilläggsattsats mot Anne-Lousie
Rosells (s) m fl avslagsyrkande
Utbildningsnämnden beslutar enligt Anne-Louise Rosells (s) m fl avslagsyrkande.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Hans-Göran
Håkanssons tilläggsattsats röstar ja, den som bifall Anne-Louise Rosells m fl avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c).
Följande röstar nej: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Jesper Magnusson (s),
Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Faraj Abu-Isefan (s), Roland Mattisson
(v).
Utbildningsnämnden har med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå tilläggsattsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

reducera antalet lärartjänster med 13,0 tjänster fr o m höstterminen 2004.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 juni 2004

Sign

§ 46

Information:
- Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning
- Avtal för AV-centralen

§ 47

Budgetuppföljning.

§ 48

Förslag till åtgärdspaket 2 med anledning av budgetuppföljning 040331
och avslutad preliminär intagning till gymnasieskolan ht 2004.

§ 49

Jämställdhetsplan år 2004.

§ 50

Förslag till svar på motion angående kvinnofridsreformen.

§ 51

Delegeringsärenden.

§ 52

Kurser och konferenser.

§ 53

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 17 juni 2004 kl 10.00 – 12.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
rektor/chef Caj Eriksson §46

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 22 juni 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§ 46 - 53

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
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§ 46
Information
Kvalitetsredovisning för Vuxenutbildningen och TIME
Caj Eriksson redogör för kvalitetsredovisningen för Vuxenutbildningen och TIMEgymnasiet.
_______________
Avtal om AV-tjänster
Mikael Thornéus informerar om de nya avtalen om AV-tjänster som skickats ut till
berörda kommuner.
________________
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§ 47
Budgetuppföljning
Ingela Svensson redovisar budgetuppföljningen. Några förändringar har inte skett sedan
föregående budgetuppföljning.
________________
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§ 48
Förslag till åtgärdspaket 2 med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminärintagning till gymnasieskolan ht 2004
Vid utbildningsnämndens sammanträde i maj behandlades förslag till besparingar
om 3,4 Mkr. För att nå de övriga 1,6 Mkr för att nå 5 Mkr har följande förslag tagits
fram:
1. Samordning mellan Vux och Uppdragsutbildningen
2. Allt kommunalt tryck går via kommunens tryckeri
3. Neddragning av biblioteksanslag
4. Städ och vaktmästeri
5. Ospecificerad besparing

0,1 Mkr
0,2 Mkr
0,1 Mkr
0,15 Mkr
1,05 Mkr

Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna ovanstående förslag till åtgärder
att föreslå Kommunstyrelsen att uppmana samtliga förvaltningar att
anlita kommunens tryckeri, Psilander Grafiska, för tryckeriarbeten
att med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan hålla sig inom givna budgetramar.
Yrkanden
Anne-Louise Rosell (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Bengt Fröberg (m) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget punkt 3, neddragning av
biblioteksanslag.
Eva Ottosson (m) yrkar bifall till Bengt Fröbergs avslagsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på tjänstemannaförslaget punkterna 1, 2, 4 och 5.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på tjänstemannaförslaget punkt 3 mot Bengt
Fröbergs (m) m fl avslagsyrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget punkt 3.
Votering begärs.
Sign
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget punkt 3röstar ja, den som bifaller Bengt Fröbergs m fl avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s),
Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Sylva Lilja (v).
Följande röstar nej: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c).
Utbildningsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat enligt tjänstemannaförslaget punkt 3.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna ovanstående förslag till åtgärder

att

föreslå Kommunstyrelsen att uppmana samtliga förvaltningar att
anlita kommunens tryckeri, Psilander Grafiska, för tryckeriarbeten

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan hålla sig inom givna budgetramar.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer f v b
Jämställdhetsombuden
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2004.131.026

§ 49
Jämställdhetsplan år 2004
Utbildningsförvaltningens jämställdhetsombud har utarbetat förslag till handlingsplan
för jämställdhet vid utbildningsförvaltningen.
Planen bygger på Karlskrona kommuns jämställdhetsplan och övriga för skolan styrdokument i ämnet. Ärendet har varit utsänt för synpunkter till respektive enhet.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen handlingsplan för jämställdhet.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll
2004.43.750

§ 50
Förslag till svar på motion angående kvinnofridsreformen
Ärendet utgår.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 51
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Arbetsår för lärarna vid Vuxenutbildningen och gymnasieskolorna läsåret 2004/2005.
UN2004.115.020.
Periodindelning läsåret 2004/2005 baserat på A-dagarnas utläggning för Vuxenutbildningen och gymnasieskolorna. UN2004.115.020.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 52
Kurser och konferenser
Det finns inga kurser att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

10

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 53
Anmälningsärenden
Idrotts- och fritidsförvaltningen

Sammanställning och ekonomisk
redovisning gällande Ungdomsrådet
2003.

Kommunfullmäktige

§74
Revisionsberättelse för år 2003 samt
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

Kommunstyrelsen

§ 78
Delårsbokslut den 30 april 2004.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 5.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 augusti 2004

Sign

§ 54

Information:
- Personaluppföljning
- Budget 2005 samt planer för 2006-2007
- Skolstarten

§ 55

Budgetuppföljning juni och juli 2004.

§ 56

Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor läsåret 2004/2005.

§ 57

Svar på motion angående inrättande av kommunal barnombudsman.

§ 58

Förslag till utbildningsnämndens integrationsplan 2004.

§ 59

Förslag till yttrande över ansökan från Tultra Utbildning AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun.

§ 60

Förslag till yttrande över ansökan från Friskolan Galären i Karlskrona AB om
rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i
Karlskrona kommun.

§ 61

Delegeringsärenden.

§ 62

Kurser och konferenser.

§ 63

Anmälningsärenden.

§ 64

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 26 augusti 2004 kl 10.00 – 11.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Christina Kristensson (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson, §54
centralt placerad rektor Lena Netterstedt

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anne-Louise Rosell (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 2 september 2004

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 54 - 64

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anne-Louise Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 september 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 54
Information
Personaluppföljning
Marianne Hansson redogör för personalnyckeltal för utbildningsförvaltningen
mätperioden 04.01—04-04 som bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- arbetad tid för timanställda
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar per anställd
_______________
Budget 2005 samt planer för 2006 - 2007
Ingela Svensson redogör för arbetet med budget 2005. Ärendet tas upp vid septembersammanträdet.
________________
Skolstarten
Göran Palmér informerar om att skolstarten har varit lugn.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Rektor/chef
Kommunledningsförv.
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 55
Budgetuppföljning juni och juli 2004
Beräkningarna för 2004 visar på ett kvarvarande underskott på 1 mkr. Detta beror dels
på utfallet av det interkommunala nettot samt att gamla sparbeting är svåra att infria. Ett
sparpaket på 3,4 mkr beslutades i utbildningsnämnden i maj. Detta omfattar främst en
neddragning med 13 lärartjänster men också neddragning av skolledarresurs, kompetenutveckling och IT-kostnader samt införande av en avgift för elevkopiering. Ett sparförslag
på 650 tkr som omfattar besparingar på bl a bibliotek, vaktmästeri, måltider, tryckeri och
Vux/Uppdragsutbildning behandlades i utbildningsnämnden i juni. Det är dock ännu svårt
att bedöma hur stor effekt beslutade besparingar får under hösten.
Den slutliga intagningen inför höstterminen pågår för närvarande. Utfallet har preliminärt
visat sig vara något sämre än tidigare beräkningar. Det ska påpekas att prognoserna för
det interkommunala utfallet kommer att ändras flera gånger fram till i höst eftersom
många elever ångrar sitt tidigare val. Halvårseffekten för en elev är ca 50 tkr och några
enstaka elevers omval kan således få stora effekter.
Den slutliga avräkningen för statsbidraget till Vuxenutbildningen för 2003 är nu klar
och visade sig ge en extra utbetalning till förvaltningen på 200 tkr. Den interna reserv
på 500 tkr som lagts upp för att möta en eventuell återbetalning behövde således inte
heller användas. Dessa 700 tkr föreslås läggas i en intern reserv tillsvidare för att bemöta ett eventuellt ytterligare försämrat resultat.
Det har nu varit möjligt att göra en preliminär beräkning av kostnaderna för byte av
operativsystem, den s k migreringen. Det är dels kostnader för servrar och annan
teknik dels kostnader för utbyte av de datorer som är för gamla för att klara av den nya
tekniken. Dessa kostnader kommer att uppgå till ca 150 tkr för år 2004 och föreslås
täckas från nämndens reserv.
Inom Vuxenutbildningen planeras ett utbyte av elevadministrationssystem. Kostnaderna
för detta beräknas till ca 150 tkr för år 2004, inklusive utbildning av personal och föreslås täckas från nämndens reserv.
Sammanfattningsvis så är alla prognoser ännu osäkra men visar på ett underskott på
ca 1 mkr, förutsatt att beslutade besparingar får effekt och att det inte blir ytterligare
försämringar av det interkommunala nettot.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 juli 2004

att

tillsvidare lägga 700 tkr från Vuxenutbildningen i en intern reserv för att
täcka en eventuell ytterligare försämring av resultatet

att

överföra 150 tkr från nämndens reserv till IT-verksamhet för att täcka
2004 års kostnader för byte av operativsystem

att

överföra 150 tkr från nämndens reserv till Vuxenutbildningen för att täcka
kostnaden för byte till nytt elevadministrativt system

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Berörda friskolor
Ekonomerna
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2004.165.605

§ 56
Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor läsåret 2004/2005
En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har arbetat med framtagande
av förslag till nya bidragsbelopp som ska gälla läsåret 2004/2005.
Föreslagen bidragslista utvisar kommunens genomsnittskostnader för respektive
program, enligt budget och med vissa avdrag. I de fall då det finns olika budgetbelopp
för olika inriktningar på de kommunala skolorna har ett vägt medelvärde beräknats.
Eftersom de fristående skolorna saknar avdragsrätt för ingående moms har ett tillägg
gjorts med 6% av de framräknade beloppen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp till fristående skolor enligt bifogad förteckning att
gälla för läsåret 2004/2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2004.131.719

§ 57
Svar på motion angående inrättande av kommunal barnombudsman
Vänsterpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige vari man yrkar att en
tjänst som kommunal barnombudsman inrättas. Denne person skulle kunna ha som
uppgift att se till att barnperspektivet finns med i kommunens beslut, göra nedstamp
i barnens verklighet och påpeka brister för beslutsfattare och förvaltningschefer.
Personen skulle även ge stöttning och råd.
Förutom att man i nationella och kommunala dokument påtalat respekten för barnens frioch rättigheter så finns det inom nämnden flera handlingsplaner som tar upp agerandet
mot trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet. Just nu pågår en översyn så två
planer blir en, vilken kommer att presenteras för nämnden i höst.
Verksamheten inom utbildningsnämnden har att beakta Barnkonventionen och det finns
inskrivet i styrdokumenten både på den nationella och lokala nivån. Det är rektors ansvar
att tillse att detta följs. Naturligtvis kan det vara till hjälp att det finns någon som kan ge
stöttning och råd, som det står i motionen men frågan är hur det kan utformas i praktiken.
Utbildningsnämnden har inget emot att en tjänst som kommunal barnombudsman inrättas om det anses behövligt så länge den inte belastar nämndens budget. I dagens
ekonomiska situation finns inget utrymme för att på något sätt medverka i betalningen
av en sådan nyinrättad tjänst.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att anse motionen besvarad enligt ovan.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning: Sylva Lilja (v) anser att frågan bör tas upp igen när det
ekonomiska läget förbättrats.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Samtliga rektorer f v b
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2004.166.130

§ 58
Förslag till utbildningsnämndens integrationsplan 2004
Enligt Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2001 –
2006 ska alla nämnder, förvaltningar och bolag årligen upprätta en integrationsplan
med mätbara mål i samband med budgetarbetet. Redovisningen av måluppfyllelsen
och en utvärdering ska ske i april månad till kommunstyrelsens integrationsberedning.
Förslag till bakgrund för arbetet med handlingsplaner 2004-2006 samt en handlingsplan för 2004 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 41, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna Integrationsplanen för 2004.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2004.102.631

§ 59
Förslag till yttrande över ansökan till Tultra Utbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun
Tultra Utbildning AB har hos Skolverket begärt att få komplettera sina utbildningar
vid John Bauergymnasiet i Karlshamn med:
Samhällsprogram, 30 intagningsplatser
Estetiska programmet, musik, 30 intagningsplatser
Båda utbildningarna är till sitt innehåll mycket likt det som utbildningsförvaltningen
i Karlskrona kan erbjuda – dock med begränsade möjligheter till valbara kurser och
individuella val för den elev som väljer John Bauergymnasiet.
Om de tänkta utbildningarna startar bedöms detta endast i ringa omfattning påverka
Karlskrona kommun organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 42, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Yrkande
Anne-Louise Rosell (s) yrkar:
att fjärde stycket i yttrandet ändras enligt följande: Utbildningsnämnden anser inte att
en tänkta utbildningen ökar kvalitén och valmöjligheterna i Blekingeregionen.
att avslå ansökan om de kompletterande utbildningarna.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Anne-Louise Rosells
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Anne-Louise Rosells yrkande.
Votering begärs.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

Följande voteringsproposition godkänns: Den som tillstyrker arbetsutskottets förslag
röstar ja, den som tillstyrker Anne-Louise Rosells yrkande röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med sex ja-röster mot sju nej-röster enligt Anne-Louise
Rosells förslag.
Ja röstade: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Hans-Göran Håkansson (fp),
Anna Ekström (fp), Jörgen Andersson (c) och Torbjörn Åkesson (c).
Nej röstade: Ingeged Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s),
Nadzija Medic (s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s) och Sylva Lilja (v).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

fjärde stycket i yttrandet ändras enligt följande: Utbildningsnämnden anser inte att
en tänkta utbildningen ökar kvalitén och valmöjligheterna i Blekingeregionen.

att

avslå ansökan om de kompletterande utbildningarna.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll
2004.101.631

§ 60
Förslag till yttrande över ansökan från Friskolan Galären i Karlskrona AB
om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola
i Karlskrona kommun
Utbildningsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet i avvaktan på kompletterande handlingar från Skolverket.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 61
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Sökande till Vuxenutbildningen i Karlskrona kommun, vårterminen 2004.
UN2004.143.615.
Sökande till Vuxenutbildningen i annan kommun, vårterminen 2004.
UN2004.143.615.
Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare.
UN2004.104.046.
Utbetalning av semesterdagar.
UN 2004.7.020.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 62
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

13

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 63
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 93
Förslag till budgetdirektiv inför
budget 2005-2007

Myndigheten för skolutveckling

Beslut om slutligt statsbidrag för
utbildning av vuxna år 2003 samt
utbetalning av bidrag för andra
kvartalet 2004-08-31

Parliamentary Assembly

Europapris, hedersplakett till
Karlskrona Kommun.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

15

Sammanträdesprotokoll

§ 64
Övrigt
Utbildningsnämnden skickar en hälsning till IB-programmet med anledning av
de bra resultaten vid examen i maj 2004.
Jesper Magnusson (s) informerar om programråd och kick-off med TIME-gymnasiet.
Bengt Fröberg (m) efterlyser en utbildningsdag för ledamöter och ersättare i
utbildningsnämnden.
Rune Lindberg (s) ställer frågor om IT-plan.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 16 augusti 2004 kl 10.00 – 11.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)

i ledamots ställe

Lisa Maria Alexandersson (s)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

ersättare

Faraj Abu-Isefan
Suzanne Weigl

Tjänstemän

administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2004-09-16

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 65 - 72

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17/9 anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i
tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 65
Information
Jämjö gymnasieskola
Information i ärendet återkommer vid nästa sammanträde.
_______________
IT-plan
Lennarth Hanson informerar. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

2

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten
§ 66
Delårsbokslut augusti 2004

3

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

Delårsbokslutet för april månad visar ett underskott på 764 tkr vilket är sämre än
den periodiserade budgeten som kräver ett överskott på 1 600 tkr vid den här tidpunkten på året för att nåt ett nollresultat vid årets slut.
Prognosen för helåret visar på ett underskott på 3 mkr i huvudsak hänförligt till
det interkommunala nettot.
Ett antal osäkerheter kvarstår delvis vid utgången av augusti månad. Det gäller främst
det interkommunala nettot där avräkningsdag är den 15 september. Säkert utfall vet
man dock inte förrän senare i höst eftersom flera andra skolor är sena att fakturera.
För att säkrare kunna bedöma utfallet för de olika skolorna behövs också minst en hel
månadslön med höstorganisationen.
I våras visade beräkningar för 2004 på ett underskott på 5 mkr varav 3,5 mkr hänförligt till det interkommunala nettot och 1,5 mkr hänförligt till sparbeting för 2004
som bedöms svåra att infria. Sparpaket på sammanlagt 4 mkr togs i utbildningsnämnden i maj och juni. Detta omfattade främst en neddragning med 13 lärartjänster
men också bl a neddragning av skolledarresurs, kompetensutveckling och IT-kostnader
samt införande av en avgift för elevkopiering. Sedan dess har man kunnat konstatera att
det interkommunala nettot har försämrats ytterligare med ca 0,5 mkr och det nya avtalet
för AV-centralen endast gäller med halvårseffekt för 2004, vilket ger ett beräknat underskott på ca 0,4 mkr. Dessutom beräknas ett underskott på de finansiella posterna med
0,1 mkr. Läget för de beslutade besparingarna är fortfarande till stora delar osäkert men
man kan redan nu se att ca 1 mkr av beslutade besparingar på indragna lärartjänster
inte har infriats.
Arbetsutskottet har vid extra sammanträde den 16 september 2004, § 48, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004-09-16

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya sparförslag motsvarande ca 500 tkr

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar

att

hos kommunstyrelsen begära täckning för det underskott om ca 2,5 mkr som
förväntas uppstå i årets budget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§ 67
Budget 2005 samt planer för 2006 - 2007
De senaste åren har det skett en stor överströmning av gymnasieelever till andra
huvudmän. Eftersom det skett samtidigt som de stora elevkullarna nått gymnasieskolan
har det inte varit möjligt att göra neddragningar i motsvarande grad eftersom elevantalet ökat trots överströmningen. Balans i budgeten är därför möjlig endast med
tillskott av medel från de s k Wernerssonpengarna och/eller reserven för volym- och
kvalitetshöjningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 september 2004, § 45, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ur reserven för tillkommande Wernerssonpengar och/eller reserv för volymoch kvalitetshöjningar hos kommunfullmäktige begära 4,65 Mkr, vilket tillsammans med redan tilldelade medel motsvarar 25% av Wernerssonpengarna
enligt kommunfullmäktiges fattade beslut om fördelning av dessa medel.

Arbetsutskottet har dessutom vid extra sammanträde den 16 september 2004,
§ 49, föreslagit utbildningsnämnden besluta

Sign

att

godkänna budget 2005 och planer för 2006 och 2007

att

hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag och interkommunala intäkter
undantas från sedvanlig intäktsuppräkning

att

begära kompensation på resterande merkostnad för lokalerna efter flytten
till Ruthensparre med 227 tkr

att

begära att kommunstyrelsen godkänner den överenskommelse som finns med
tekniska förvaltningen att endast 620 tkr respektive 903 tkr, d v s hälften av
tidigare beslutade belopp, överförs till reserv för ökat underhåll.

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budget 2005 och planer för 2006 och 2007

att

hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag och interkommunala intäkter
undantas från sedvanlig intäktsuppräkning

att

begära kompensation på resterande merkostnad för lokalerna efter flytten
till Ruthensparre med 227 tkr

att

begära att kommunstyrelsen godkänner den överenskommelse som finns med
tekniska förvaltningen att endast 620 tkr respektive 903 tkr, d v s hälften av
tidigare beslutade belopp, överförs till reserv för ökat underhåll

att

ur reserven för tillkommande Wernerssonpengar och/eller reserv för volymoch kvalitetshöjningar hos kommunfullmäktige begära 4,65 Mkr, vilket tillsammans med redan tilldelade medel motsvarar 25% av Wernerssonpengarna
enligt kommunfullmäktiges fattade beslut om fördelning av dessa medel.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska förvaltningen
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2004.169.286

§ 68
Ombyggnation av gymnasieskolans lokaler i kv Läroverket och kv Sparre
En ombyggnation av Östersjöskolans bottenvåning för Hotell- och restaurangprogrammet
är sedan länge planerat och ingår i Tekniska förvaltningens investeringsplan för 2005.
Det är i första hand restaurangköket som är i stort behov av förändring. Även om vi
fortfarande fyller antalet elevplatser i årskurs ett har antalet sökande till Hotell- och
restaurangprogrammet successivt minskat de senaste åren. Fler elever från Karlskrona
söker restaurangutbildning på annan ort samtidigt som färre elever från grannkommunerna söker till vår restaurangutbildning. Anledningarna är säkert flera. Att
våra lokaler är slitna och inte längre upplevs som ändamålsenliga jämfört med närliggande restaurangskolor är sannolikt den främsta orsaken.
Frisörutbildningen inom Hantverksprogrammet startade i förra veckan med en något
utökad klass i årskurs ett. Antalet sökande var nästan tre gånger antalet elevplatser.
Utbildningen har lockat många elever från andra kommuner. Såväl frisörbranschens
företrädare som skolledarna för de närmast liggande frisörutbildningarna välkomnar
satsningen i Karlskrona. Arbetsmarknaden för utbildade frisörer är mycket god.
Lokalerna för frisörutbildningen på plan två i E-huset, kv Läroverket behöver byggas
om framför allt avseende ventilation, VVS och el. Därtill kommer investering i inredning; frisörstolar, stolar för hårtvätt etc.
En dialog har förts mellan utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen om
allt ovan nämnts.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 september 2004, § 45, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

hos tekniska förvaltningen begära att ovan nämnda ombyggnationer/investeringar
idag uppskattade till ca 3 mkr, kommer till stånd – för Östersjöskolan under
2005 och för kv Läroverket hösten 2004 till våren 2005.

Efter ytterligare beräkningar av tekniska förvaltningen har beloppet för ombyggnationer/
investeringar ändrats till ca 3,8 mkr.
Utbildningsnämnden beslutar
att

hos tekniska förvaltningen begära att ovan nämnda ombyggnationer/investeringar
idag uppskattade till ca 3,8 mkr, kommer till stånd – för Östersjöskolan under
2005 och för kv Läroverket hösten 2004 till våren 2005.
_______________
Sign

Sign

Sign
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§ 69
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 70
Kurser och konferenser
Ett antal kurser och konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign
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§ 71
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2004-06-01

Kommunfullmäktige

§ 101
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 105
Svar på motion om plattform för
samverkan mellan studie- och yrkesvägledare

Kommunfullmäktige

§ 107
Svar på motion om förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan

Kommunfullmäktige

§ 109
Förslag till kommunövergripande
riktlinjer och rutiner för anskaffande
och användande av tjänstebil och
bensinkort

Skolverket

Beslut angående ansökan från Tultra
Utbildnings AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 72
Övrigt
Lisa Maria Alexandersson (s) föreslår att ordet ”måltider” i utbildningsnämndens
protokoll från den 26 augusti § 55, första stycket, bör ändras till ”måltidsverksamhet”.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
Lennarth Hanson informerar om pågående arbete bl a med Skolportalprojektet och
sms-tjänster
_______________
Arbetet i programråden diskuteras.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

7 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet kl 10.00 - 10.30

Beslutande

Ordförande
Ingegerd Holm (s)
1:e v ordförande Anne-Louise Rosell (s)
ledamot
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
i ledamots ställe

Sylva Lilja (v)

ersättare

Suzanne Weigl

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalchef Marianne Hansson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 7 oktober 2004

Sekreterare

…………………………………………..

1

§§ 73

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 oktober 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

7 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN extra sammanträde
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten
§ 73
Delårsbokslut augusti 2004

2

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

På grund av felaktigheter i samband med utbildningsnämndens beslut den 16 september,
§ 66, tas ärendet upp igen.
Delårsbokslutet för april månad visar ett underskott på 764 tkr vilket är sämre än
den periodiserade budgeten som kräver ett överskott på 1 600 tkr vid den här tidpunkten på året för att nåt ett nollresultat vid årets slut.
Prognosen för helåret visar på ett underskott på 3 mkr i huvudsak hänförligt till
det interkommunala nettot.
Ett antal osäkerheter kvarstår delvis vid utgången av augusti månad. Det gäller främst
det interkommunala nettot där avräkningsdag är den 15 september. Säkert utfall vet
man dock inte förrän senare i höst eftersom flera andra skolor är sena att fakturera.
För att säkrare kunna bedöma utfallet för de olika skolorna behövs också minst en hel
månadslön med höstorganisationen.
I våras visade beräkningar för 2004 på ett underskott på 5 mkr varav 3,5 mkr hänförligt till det interkommunala nettot och 1,5 mkr hänförligt till sparbeting för 2004
som bedöms svåra att infria. Sparpaket på sammanlagt 4 mkr togs i utbildningsnämnden i maj och juni. Detta omfattade främst en neddragning med 13 lärartjänster
men också bl a neddragning av skolledarresurs, kompetensutveckling och IT-kostnader
samt införande av en avgift för elevkopiering. Sedan dess har man kunnat konstatera att
det interkommunala nettot har försämrats ytterligare med ca 0,5 mkr och det nya avtalet
för AV-centralen endast gäller med halvårseffekt för 2004, vilket ger ett beräknat underskott på ca 0,4 mkr. Dessutom beräknas ett underskott på de finansiella posterna med
0,1 mkr. Läget för de beslutade besparingarna är fortfarande till stora delar osäkert men
man kan redan nu se att ca 1 mkr av beslutade besparingar på indragna lärartjänster
inte har infriats.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 oktober 2004, § 48, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

Sign

1. att

upphäva beslutet från den 16 september

2. att

godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004

3. att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att uppnå en balanserad
budget

4. att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Anne-Louise Rosell (s), Sylva Lilja (v) och Jörgen Andersson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Bengt Fröberg (m) yrkar ändring av tredje att-satsen enligt följande:
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att minimera det
befarade underskottet med bibehållet lägsta kvalitetskrav
Eva Ottosson (m) yrkar bifall till Bengt Fröbergs yrkande.
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1, 2 och 4.
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag till tredje attsatsen mot Bengt Fröbergs yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar således
1. att

upphäva beslutet från den 16 september

2. att

godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004

3. att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att uppnå en balanserad
budget

4. att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 21 oktober 2004 kl 10.00 – 11.45

Beslutande

Ordförande
Ingegerd Holm (s)
1:e v ordförande Anne-Louise Rosell (s)
ledamot
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Roland Mattisson (v)
i ledamots ställe

Torbjörn Åkesson (c)

ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
IT-samordnare Lennarth Hanson
rektor/chef Mary Mathiasson
programrektor Bengt Jacobsen

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Christer Holmberg (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2004-10-21

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 74 - 82

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Christer Holmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25/10 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 74
Information
Omvårdnadsprogrammet
Mary Mathiasson och Bengt Jacobsen informerar om Omvårdnadsprogrammets
flytt till Ehrensvärdska gymnasiet.
_______________
Jämjö gymnasieskola
Göran Palmér informerar om projektet där målet är att skapa en yrkesförberedande
gymnasieutbildning i Jämjö med bred inriktning där undervisningen i yrkesämnena
sker på företag.
_______________
Personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltalen för perioden 04.01— 04.08 som
bl a innehåller:
- Anställda
- Årsarbetare
- Timanställda arbetad tid/årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid, tim/anställd
- Sjukdagar per anställd.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten
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2003.132.042

§ 75
Budgetuppföljning september 2004
Budgetuppföljningen vid utgången av september månad visar ett prognostiserat
resultat för 2004 på –4,2 Mkr, vilket är sämre än förra uppföljningen i augusti
månad. Prognosen förutsätter att samtliga verksamhetsansvariga i stort sett har
gjort alla nödvändiga inköp och håller sina budgetar. Då det fortfarande föreligger
flera osäkerheter så är det ekonomiska utfallet svårbedömt men bör hamna i
intervallet –4 till –6 Mkr.
Förslag till besparingar redovisas.
Ordföranden föreslår följande ändringar i förslaget:
att punkterna ”Lättlunch två dagar i veckan” och ”Kaffeavgift för personalen” stryks
ur förslaget samt
att sista meningen under punkten ”Ingen nyleasing av datorer” stryks.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2004

att

godkänna förslag till åtgärder med föreslagna ändringar

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten
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§ 76
Förslag till yttrande över ansökan från Friskolan Galären i Karlskrona AB
om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola
i Karlskrona kommun
Galären i Karlskrona AB har hos Skolverket begärt att få utöka Gymnasieskolan
Galärens verksamhet med en ny utbildning ”Ledarskap och grupputveckling med
inriktning mot miljö och forskning” från och med läsåret 2005/2006.
I förslag till yttrande framgår bl a att ”Ledarskap och grupputveckling mot miljö och
forskning” är till mycket stora delar lik naturvetenskapliga programmets miljörespektive naturinriktning när man jämför kursplanerna.
På samma sätt är de två utbildningarnas programmål mycket lika.
Ledarskap och grupputveckling finns redan idag som profilämne inom Gymnasieskolan Galärens samhällsvetenskapliga program.
Det är inget nytt som tillförs Karlskronas elever om den sökta utbildningen beviljas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 oktober 2004, § 50, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående som yttrande till Skolverket, vari framgår att nämnden
anser att den föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något
nytt och att konsekvenserna på lång sikt kan medföra avskedanden av tillsvidareanställd personal i och med en negativ elevprognos.

Yrkanden
Bengt Fröberg (m) yrkar följande ändring av att-satsen:
att lämna ovanstående som yttrande till Skolverket.
Torbjörn Åkesson (c) och Eva Ottosson (m) yrkar bifall till Bengt Fröbergs yrkande.
Anne-Louise Rosell (s) och Roland Mattisson (v) yrkar avslag på Bengt Fröbergs
yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bengt Fröbergs
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.

Sign

Sign

Sign
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller arbetsutskottets förslag
röstar ja, den som bifaller Bengt Fröbergs yrkande röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 4 nej-röster enligt arbetsutskottets
förslag.
Följande röstar ja: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s),
Nadzija Medic (s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s) och Roland Mattisson (v).
Följande röstar nej: Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Hans-Göran Håkansson (fp)
och Torbjörn Åkesson (c).
Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar
att

lämna ovanstående som yttrande till Skolverket, vari framgår att nämnden
anser att den föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något
nytt och att konsekvenserna på lång sikt kan medföra avskedanden av tillsvidareanställd personal i och med en negativ elevprognos.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
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Akten
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2004.10.005

§ 77
IT-strategi
Ärendet återremitteras.
_______________

Sign

Sign

6
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§ 78
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2005
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

7
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§ 79
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Förordnande som vikarierande rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet.
UN2004.164.023.
Periodindelning läsåret 2004/2005 baserat på A-dagarnas utläggning.
UN2004.115.020.
Prislista över elevkostnad för utbildning under höstterminen 2004.
UN2004.176.605.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 80
Kurser och konferenser
Ett antal kurser och konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

9

Sign
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§ 81
Anmälningsärenden
af Chapmangymnasiet

Protokoll från programråd med
Hantverksprogrammet - Frisör

Ehrensvärdska gymnasiet

Protokoll från Lokal styrelse den
24 maj 2004

Intagningsenheten

Verksamhetsberättelse och statistik
läsåret 2004/2005

Kommunfullmäktige

§ 120
Avsägelser av kommunala uppdrag

Skolverket

Nyhetsbrev nr 6

Specialpedagogiska institutet

Tidning ”Lika Värde”

Berit Polskär

Tack för uppvaktningen.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 82
Övrigt
Rune Lindberg, Suzanne Weigl och Ingegerd Holm informerar om sammanträden
med respektive programråd.
________________
Bengt Fröberg tackar för uppvaktningen.
________________
Avgående 1:e v ordförande Anne-Louise Rosell tackar för de åren som hon har
varit med i utbildningsnämnden och önskar alla lycka till i fortsättningen.
Ingegerd Holm tackar Anne-Louise Rosell för ett gott samarbete och önskar
lycka till i framtiden.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 18 november 2004 kl 11.00 – 11.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ingegerd Holm (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Sylva Lilja (v)

ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
IT-samordnare Lennarth Hanson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nadzija Medic (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 26 november 2004

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 83 - 90

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Nadzija Medic

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 26/11 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 83
Information
Uppdrag från kommunstyrelsen
Lena Netterstedt informerar om ett uppdrag från kommunstyrelsen kallat
”Kvalitetsnätverk KKKVH” – Delprojekt ”Jämförelse av gymnasieskolan”.
Följande punkter diskuteras:
- Volymnyckeltal
- Kostnadsnyckeltal
- Kvalitetsnyckeltal
Rapport i ärendet beräknas vara färdig i september 2005.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 84
Budgetuppföljning oktober 2004
Budgetuppföljningen vid utgången av oktober månad visar ett prognostiserat
resultat för 2004 på –6 Mkr, vilket är sämre än förra uppföljningen. De antaganden
som då gjordes att alla nödvändiga inköp redan var gjorda, att det inte skulle tillkomma
fler interkommunala avgifter eller busskort/inackorderingstillägg visade sig vara alltför
optimistiska. Då det fortfarande föreligger flera osäkerheter så är det ekonomiska utfallet
svårbedömt, det finns betydande risk för ett sämre utfall. Felmarginalen i prognosen är
ca 0,5%-1% av budgetomslutningen. Ett flertal akutåtgärder har vidtagits för att begränsa underskottet och om alla dessa ger full effekt så kan underskottet begränsas.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2004

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta åtgärderna för att uppnå
balanserad budget för år 2004 och för budgetanpassning år 2005.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch f v b
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2004.10.005

§ 85
IT-strategi
Lennarth Hanson redogör för IT-strategi för utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 november 2004, § 58, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att anta IT-strategin som inriktning fram till år 2006, samt
att handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudgeten.
Yrkanden
Rune Lindberg (s) yrkar följande tillägg under rubriken Organisation:
”Rektor har det pedagogiska huvudansvaret för att målen i IT-planen uppfylls.
Lärare/arbetslag skall identifiera IT-behovet och tillämpa IT i den egna verksamheten.”
Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till Rune Lindbergs yrkande.
Christer Holmberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Rune Lindbergs
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lindbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anta IT-strategin, med beslutade tillägg enligt ovan, som inriktning fram till år 2006

att

handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudgeten.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
SYV
Schemaplan.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2004.209.612

§ 86
Förslag till ändringar av Elprogrammet samt införande av Lärlingsprogram
läsåret 2005/2006
Av Elprogrammets nuvarande inriktningar är det Elinstallation som intresserar flertalet elever. Dessutom söker många ungdomar de inriktningar inom Elprogrammet,
framför allt Datateknik, som erbjuds av andra utbildningssamordnare. Det finns
emellertid en stor arbetsmarknad inom området elektronik, där idag inga utbildningar
anordnas.
Törnströmska gymnasiet har kontakt med ett stort antal företag inom elektronikområdet, vilka vill samverka med skolan för att ta fram bästa möjliga yrkesutbildning.
För att kunna tillmötesgå arbetsmarknadens önskemål om utbildningsinnehåll, behöver den nu föreslagna inriktningen, CREW (computer-radio-electronics-work),
bli ett specialutformat program inom Elprogrammet.
Efter förslag från den s k Jämjögruppen angående en gymnasieutbildning i Jämjö, har
denna grundidé efterhand utretts och utvecklats till idén om ett 4-årigt Lärlingsprogram,
där i princip alla yrkesinriktningar kan bli aktuella. Ett antal företag inom olika branscher
är mycket positiva till Lärlingsprogrammet och kommer att ställa upp med lärlingsplatser. Det 4-åriga Lärlingsprogrammet är tänkt att bli ett för varje elev specialutformat
program inom det nationella program som ligger närmast elevens yrkesutbildning.
Organisatoriskt ligger Fischerströmska gymnasiet närmast till att bedriva Lärlingsprogrammet.
Utbildningsnämnden föreslås beslut
att

ett specialutformat program, CREW, inom Elprogrammet samt
ett 4-årigt Lärlingsprogram inrättas läsåret 2005/2006.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

§ 87
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 88
Kurser och konferenser
Det finns inga kurser att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 89
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2004-10-13

Kommunfullmäktige

§ 129
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 130
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 135
Förslag till policy och handlingsplan
mot sexuella trakasserier

Kommunfullmäktige

§ 136
Delårsbokslut per den 31 augusti
2004 för Karlskrona kommunkoncern

Skolverket

Statsbidrag till personalförstärkningar
hösten 2004

Skolverket

Nyhetsbrev nr 7

Tekniska nämnden

§ 84
Projekteringstillstånd avseende
ombyggnad av lokaler för Hotell- och
restaurangprogrammet i kv Sparre,
Östersjöskolan

Tekniska nämnden

§ 85
Projekteringstillstånd avseende
ombyggnad av lokaler för Hantverksprogrammets frisörutbildning i kv
Läroverket

Göran Palmér

Tack för uppvaktning.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 90
Övrigt
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Eva-Marie Malmgren till ordinarie ledamot i arbetsutskottet.

_______________
Kristian Eriksen framför sitt varma tack för deltagandet i sorgen.
________________
Ordföranden informerar om att gymnasieskolorna har Öppet Hus den 20 november.
________________
Tommy Rönneholm informerar om att gymnasieskolorna får besök från Sydafrika
i vecka 48.
_______________
Marianne Hansson informerar om att det nya erbjudandet om Hem-PC inte gäller
för politikerna p g a att det är för kort tid kvar av mandatperioden.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2004

Sign

§ 91

Budgetuppföljning november 2004

§ 92

Elevresor vid växelvis boende.

§ 93

Skolportal.

§ 94

Delegeringsärenden.

§ 95

Kurser och konferenser.

§ 96

Anmälningsärenden.

§ 97

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 16 december 2004 kl 10.00 – 10.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ingegerd Holm (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Roland Mattisson (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Alexandersson (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
IT-samordnare Lennarth Hanson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 22 december 2004

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 91 - 97

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 91
Budgetuppföljning november 2004
Budgetuppföljningen vid utgången av november månad visar ett prognostiserat
resultat för 2004 i intervallet 9 till 11 Mkr vilket är betydligt sämre än förra uppföljningen. Redan då påtalades emellertid i skrivningen och i andra sammanhang
att det fanns betydande risk för ett sämre utfall. Även nu är det viktigt att påtala att
felmarginalen i beräkningarna är ca 1-2% av budgetomslutningen då flera faktorer
är osäkra så sent som i december månad.
Ett flertal akutåtgärder har vidtagits för att begränsa underskottet och om alla dessa
ger full effekt så kan underskottet begränsas något. I korthet fördelar sig underskottet
enligt följande:
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Nämndens reserv
Finansiella poster

- 8,0 Mkr
- 0,4 Mkr
- 1,7 Mkr
+ 0,3 Mkr
- 0,3 Mkr

För resten av året gäller att alla verksamhetsansvariga strikt ska tillämpa det inköpsstopp som råder fr o m 13/10 för att minimera underskotten. Undantag ska i princip
bara göras för sådana inköp som är nödvändiga för att hålla verksamheten igång.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 november 2004

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta åtgärderna för att uppnå
balanserad budget för år 2004 och för budgetanpassning år 2005.

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 november 2004

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta åtgärderna för att uppnå
balanserad budget för år 2004 och för budgetanpassning år 2005.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ac
R/Ch
B Ottosson
Akten
§ 92
Elevresor vid växelvis boende

4

Sammanträdesprotokoll
2004.226.623

Enligt ”Lag om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor” skall hemkommun för gymnasieelever med rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen svara
för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostad och skola om avståndet överstiger 6 km.
Utbildningsförvaltningen har nu fått in tre skrivelser från föräldrar som bor på olika
adresser med barnen växelvis boende hos varandra. Tidigare har liknande muntliga
förfrågningar resulterat i muntliga avslag. Detta bygger på tolkningen att med bostad
avses den adress där eleven är mantalsskriven.
För att slippa eventuella rättsprocesser och samtidigt göra en tolkning som ändå bedöms gälla vid ett eventuellt överklagande föreslås utbildningsnämnden fatta ett
principbeslut om att efter ansökan från elev/förälder medge rätt till ersättning för
elevresor vid växelvist boende. Med växelvist boende menas då att eleven bor hos
båda föräldrarna regelbundet och ungefär motsvarande halva tiden hos respektive
föräldrar. Elev kan då erhålla enzonskort eller länskort antingen som ett nytt busskort eller uppgraderat sådant om någon förälder bor mer än 6 km från skolan.
Ansökningsblankett och en tydligare tillämpning – vilka krav som skall vara uppfyllda för ersättning för elevresor i dessa fall – får arbetas fram av utbildningsförvaltningen. Föräldrar/myndiga elever skall försäkra att uppgivna förhållanden är
korrekta och att förändringar i boendet omedelbart skall meddelas skolan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 december 2004, § 62, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att fr o m den 1 januari 2005 medge elevresor enligt ovan vid elevers regelbundna
och växelvisa boende hos båda föräldrarna inom Karlskrona kommun efter
ansökan från föräldrar/myndiga elever
att

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ansökningsblankett och
förtydliga tillämpningen av detta beslut

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att beakta kostnaden i internbudgeten
för 2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 93
Skolportal
Lennarth Hanson informerar om Skolportalsprojektet.
Skolportalens främsta uppgift är att underlätta dialogen mellan lärare, elever och
föräldrar.
Informationen tas till protokollet
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

§ 94
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevläsårstider 2005/2006 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2004.219.608
Attestlista 2004. UN2004.37.002
Beslutsattestant för Törnströmska gymnasiet. UN2004.197.002
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 95
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 96
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 157
Budget 2005 samt plan 2006-2007 för
Karlskrona kommunkoncern

Kommunstyrelsen

§ 173
Projekteringstillstånd till ombyggnad
av lokaler för hotell- och restaurangprogrammet i kv Sparre

Kommunstyrelsen

§ 174
Projekteringstillstånd till ombyggnad
av lokaler för hantverksprogrammets
frisörlinje i kv Läroverket

Länsrätten i Blekinge län

Dom i ärendet angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Programrådet för Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2004-10-14

Programrådet för Teknikprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2004-10-12

Skolverket

Beslut angående friskolan Galärens
ansökan om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 8

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 97
Övrigt
Kompletteringsval
2004.228.102
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 december 2004, § 63 föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att utse Eva-Marie Malmgren (s) till ordförande i programrådet för
Medieprogrammet
att

utse Eva-Marie Malmgren (s) till ersättare i Intagningsnämnden

att

utse Eva-Marie Malmgren (s) till kontaktpolitiker för Fischerströmska
gymnasiet

att

utse Elsmari Furuvall-Mattsson (fp) till ersättare i programrådet för
Omvårdnadsprogrammet

att

utse Eva Ottosson (m) till ersättare i programmet för Hotell- och
restaurangprogrammet

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Ingegerd Holm informerar om att Springerska fonden har haft sammanträde och
att 14 stipendium på vardera 10 000 kronor och att 4 stipendium på 5 000 kronor
vardera har delats ut.
________________
Kristian Eriksen tar upp frågor om problem med IT-stödet för lärarna på
gymnasieskolan.
Lennarth Hanson svarar att problemen är lösta.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 januari 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 januari 2005

Sign

§1

Budgetuppföljning.

§2

Internbudget 2005.

§3

Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 05/06.

§4

Svar på motion angående avsättande av medel till studieresor i syfte att
illustrera kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten.

§5

Delegeringsärenden.

§6

Kurser och konferenser.

§7

Anmälningsärenden.

§8

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 27 januari 2005 kl 11.00 – 11.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ingegerd Holm (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

i ledamots ställe

Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Suzanne Weigl (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 1 februari 2005

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 1 - 8

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 februari anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§1
Budgetuppföljning (bokslut)
Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

3

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
KF
Ekon.
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§2
Internbudget 2005
De senaste åren har utbildningsnämnden drabbats av dels ett minskat interkommunalt
netto och dels av att Kunskapslyftet upphörde. Verksamheten har därför präglats av
underskott och besparingsarbete. För att få internbudgeten att gå ihop har det varit
nödvändigt att vidta ett antal kraftfulla åtgärder.
Enligt liggande förslag till budget 2005 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 190,5 mkr.
Den preliminära budgetramen kommer att justeras för den faktiska lönekompensationen för år 2004, som i dagsläget inte är känd, avvikelsen bör dock vara ganska
liten. Vidare kommer kompensation för hyresökningar att erhållas med 1,87% och
för övriga prisökningar med 0,75% förutom köp av elevplatser från friskolor där
kompensationen är 2,5%. Kompensation kommer också att erhållas för ökade kostnader i samband med att arbetsgivaren övertar en viss del av sjuklönekostnaden
samt för höjt PO-pålägg.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I
övrigt är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner
statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning, Wernersson-pengar och försäljning av
tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen m m.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat på
relativt höga hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra kommuner och
kostnader för läromedel/materiel.
Efter samråd med ordföranden föreslås utbildningsnämnden besluta
att
att
att
att
att

Sign

Sign

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2005
godkänna förlaget till investeringsbudget för år 2005
uppdra åt utbildningsförvaltningen att hålla sig inom givna budgetramar
uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelningen
till de olika enheterna inom gymnasieskolan
uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar

Sign
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Ordföranden föreslår följande ändringar i skrivelsen:
- dels på sidan 4, sista punkten under ”De gemensamma kostnaderna består av” enligt
följande: - kostnad för utbyteselever, enligt UN:s beslut
- dels på sidan 8 under ”Vht 671 utbildningsnämnden” enligt följande För intagningsnämnden budgeteras minimalt antal sammanträden…..
Ordföranden ställer proposition på förslaget. Utbildningsnämnden beslutar enligt
detta.
Utbildningsnämnden beslutar
1. att

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2005 med föreslagna ändringar

2. att

godkänna förslaget till investeringsbudget för år 2005

3. att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att hålla sig inom givna budgetramar

4. att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

5. att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar.

_______________

Sign

Sign

Sign
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2005.14.612

§3
Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2005/2006
Förändrad hantering
Med målsättning att skapa bästa tänkbara utbildningsorganisation för gymnasieskolorna, sett till ekonomi samt hur eleverna söker, föreslås att utbildningschefen på
delegation få besluta om den preliminära organisationen. Utbildningsnämnden beslutar
sedan efter elevernas omvalsperiod den definitiva utbildningsorganisationen för
gymnasieskolorna.
Att vänta med dimensioneringen av elevplatserna efter elevernas preliminära val den
1 februari, såväl för årskurs ett samt för inriktningar som startar i årskurs två, innebär
att vi kan skapa en utbildningsorganisation utifrån en optimal gruppering av undervisningsgrupper.
Nedläggning av studieväg
Utbildningen International Baccalaureate har trots ihärdiga försök inte lockat tillräckligt
många sökande de senaste åren. Då anordnare av IB-utbildning vanligtvis inte ger
tillfälle till omval, finns inte möjligheten att vänta och se hur många sökande vi får till 1
feb 2005.
En avveckling av IB-utbildningen i Karlskrona föreslås därför.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2005, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden
att besluta enligt ovan.
Eva-Marie Malmgren yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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2004.203.043

§4
Svar på motion angående avsättande av medel till studieresor i syfte att
illustrera kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Karlskrona
kommun bör avsätta medel med syfte att elever från kommunens högstadie- och gymnasieskolor skall kunna genomföra studieresor till Sachenhauser.
Rektor har det pedagogiska ledningsansvaret samt ansvaret för budgeten. I samverkan med personalen beslutas hur undervisningen ska bedrivas samt medel fördelas för att målen ska nås.
Varje årskurs på gymnasiet har 750-800 elever, vilket medför att det är många
resor under hela året och stora belopp som kommer att tas i anspråk för att kunna
genomföra dessa.
Även om vissa medel kan sökas från fonder är det oftast ett mindre belopp som
erhålls samt av engångskaraktär. Den ekonomiska situationen för gymnasieskolan
medför att inget kan tas av befintliga medel. Erhåller förvaltningen riktade extra
pengar för föreslagna resor kommer dess att genomföras så långt pengarna räcker.
Idag genomförs undervisning om både kommunismens och nationalsocialismens
brott mot mänskligheten. Vid resor bl a till Polen brukar eleverna besöka koncentrationsläger exempelvis Stutthof. Dessa studieresor eller vänortsbesök är då förberedda och diskuteras även efteråt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2005, § 4, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avge ovanstående svar och om inga extra medel tillskjuts föreslås att
kommunfullmäktige avslår motionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§5
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Arbetsår för lärarna läsåret 2004/2005, 040809—050613, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. UN2004.115.020.
Periodindelning läsåret 2004/2005 baserat på A-dagarnas utläggning, gymnasieskolan
och vuxenutbildningen. UN2004.115.020
Förordnande av vikarierande utbildningschef under tiden 050103—06.
UN 2005.2.023.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§6
Kurser och konferenser
Skolriksdagen
Inbjudan har kommit från Svenska Kommunförbundet till Kommunal Skolriksdag
12-13 april 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2005, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att inte delta i Skolriksdagen 12-13 april 2005.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§7
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll 2004-12-07

Kommunfullmäktige

§ 175
Fortsatt deltagande i Equalrojektet
Nyckelkrafter – ny fråga om
kommunal borgen och slutgiltig
stödmottagare

Kommunfullmäktige

§ 176
Budget- och verksamhetsuppföljning
oktober månad 2004

Kommunstyrelsen

§3
Yttrande över revisionsrapport om
granskning av kommunens jämställdhetsarbete

________________

Sign

Sign

Sign
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§8
Övrigt
Ändring av sammanträdestider
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta
att

nästa arbetsutskott flyttas till den 9 februari kl 08.00

att

utbildningsnämndens sammanträde flyttas till den 16 februari kl 08.30

att

arbetsutskottets sammanträde i mars flyttas till den 17 mars

att

utbildningsnämndens sammanträde i mars ställs in

att

utbildningsnämnden träffar rektorerna för diskussion den 10 mars
kl 08.30.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sylva Lilja (v) informerar om sammanträde med programrådet för Omvårdnadsprogrammet.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 februari 2005

Sign

§ 9

Information
- Personalbokslut – nyckeltal 2004
- Kvalitetsarbete

§ 10

Bokslut 2004.

§ 11

Angående medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm, gymnasieskola med minst 300 elever”.

§ 12

Delegeringsärenden.

§ 13

Kurser och konferenser.

§ 14

Anmälningsärenden.

§ 15

Övrigt.

Sign

Sign
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Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
onsdagen den 16 februari 2005 kl 10.00 – 10.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ingegerd Holm (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)

i ledamots ställe

Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ingela Svensson
ekonom Anders Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Christer Holmberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 21 februari 2005

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 9 - 15

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Christer Holmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 februari anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………

Sign

Sign

Sign
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§9
Information
Personalbokslut – nyckeltal 2004
Marianne Hansson informerar om personalbokslut 2004 för utbildningsförvaltningen
som bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- arbetad tid för timanställda
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar per anställd
_______________
Kvalitetsarbete
Lena Netterstedt informerar om kvalitetsarbetet inom utbildningsförvaltningen.
Ytterligare information kommer att ges kontinuerligt under året.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 10
Bokslut 2004
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2004 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2005, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna bokslutet för år 2004.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 11
Angående medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm, gymnasieskola med minst 300 elever”
Ett medborgarförslag har lämnats av Gunnar Johansson vilket innebär att Byggprogrammet i sin helhet lokaliseras till Rosenholm.
Idag finns Fordonsprogrammet och Byggprogrammets anläggningsutbildning på
Rosenholm i delar av f d KA2:s lokaler. Projektet Arena Rosenholm med bl a
Sport College tar snart form. I detta kommer den kommunala gymnasieskolan att
ha viss verksamhet. I första hand handlar det om den idrottsledarutbildning (SMIL) som
bedrivs av Ehrensvärdska gymnasiet.
Positiva och negativa effekter av förslaget redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2005, § 7, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

besvara medborgarförslaget enligt följande:
att ha förslaget i åtanke inför framtida förändringar av gymnasieskolan
men att det idag, på grund av nämndens ekonomiska läge, inte är realiserbart.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 12
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 13
Kurser och konferenser
Utbildningsnämnden beslutar
att

Christer Holmberg får delta i Skoldatatek-konferens i Kalmar den 14 mars 2005.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 14
Anmälningsärenden
Programrådet för Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll 2005-01-19

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1 januari 2005

Lärarförbundet

Specialpedagogik nr 1 2005

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 15
Övrigt
Rune Lindberg informerar om att det ska vara en Teknikkonferens på Ehrensvärdska
torsdagen den 17 februari.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 21 april 2005

Sign

§ 16

Budgetuppföljning mars 2005.

§ 17

Ianspråktagande av medel ur nämndens reserv.

§ 18

Förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsförvaltningen 2005.

§ 19

Förslag till ändringar i utbildningsnämndens sammanträdesplan.

§ 20

Val till arbetsutskottet:
a) ordförande
b) vice ordförande
c) ersättare

§ 21

Delegeringsärenden.

§ 22

Kurser och konferenser.

§ 23

Anmälningsärenden.

§ 24

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdag 2005 kl 08.30 – 11.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v) §§16-22

i ledamots ställe

Lisa Maria Alexandersson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Sylva Lilja (v) §§23-24

ersättare

Susanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Maria Persson (c)
Sylva Lilja (v) §§16-22

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
IT-samordnare Lennarth Hanson
Carina Agnéus

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 3 maj 2005

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 16 - 24

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 maj anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i
tjänsten

Sign

Sign

Sign
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§ 16
Budgetuppföljning mars 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse med -2,5 mkr för
budget år 2005. Resultatet per den 31 mars 2005 uppgår till -9,8 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, -6,5 mkr.
Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
- För de interkommunala kostnaderna antas att siffrorna för antalet elever i annan
kommun eller i friskola ungefärligen stämmer med vad som har antagits i budgeten.
Risk finns för ytterligare högre kostnader bland elever som sökt till skolor utanför
kommunen. Antagande har gjorts att vi ska lyckas med egna alternativa
utbildningar.
- För antalet elever från annan kommun som läser i Karlskrona kommunala
gymnasieskolor har av försiktighetsskäl antagits en minskning med 50 elever eller i
pengar 2,5 Mkr.
- För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
- Det antas att samtliga beslutade sparåtgärder kommer att kunna genomföras och att
de får full ekonomisk effekt under 2005.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen
att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten
håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar, på den borgerliga alliansens vägnar, följande tilläggsattsatser:
att hos kommunfullmäktige begära utökade ekonomiska ramar för utbildningsnämnden för år 2005 i storleksordningen 10 mkr
att

hos kommunfullmäktige hemställa om att få återkalla den nu gällande skolplanen och revidera densamma.

Bengt Fröberg (m) och Nina Gunnarsson (m) yrkar bifall till den borgerliga alliansens
yrkanden.

Sign

Sign

Sign
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Eva-Marie Malmgren (s), Rune Lindberg (s) och Roland Mattisson (v) yrkar
bifall till förvaltningens förslag samt avslag till den borgerliga alliansens yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla förvaltningens förslag
röstar ja, den som vill avslå förvaltningens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Eva-Marie Malmgren (s), Christer Holmberg
(s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Roland
Mattisson (v).
Följande röstar nej: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Nina Gunnarsson (m).
Utbildningsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på den borgerliga alliansens tilläggsyrkande
och finner att utbildningsnämnden beslutar avslår dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten
håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________

Sign

Sign

Sign
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17
Ianspråktagande av medel ur nämndens reserv
När internbudgeten gjordes upp i januari gjordes antagandet att inga fler utbytesstudenter på särskilt förmånliga villkor från Polen och Litauen skulle tas emot i
enlighet med det nämndsbeslut som tidigare tagits i detta ärende.
Nu har det beslutats om ett fortsatt mottagande av studenter.
För att finansiera detta föreslås att 100 tkr överförs från nämndens reserv för att
täcka dessa kostnader. I reserven återstår nu 500 tkr.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överföra 100 tkr från nämndens reserv till Gemensamma kostnader
gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 18
Förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsförvaltningen 2005
Utbildningsförvaltningens jämställdhetsgrupp har utarbetat förslag till jämställdhetsplan för utbildningsnämnden.
Kommunens jämställdhetsplan utgör grund för förslaget och är utformad utifrån
kommunens fyra målområden.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta föreslagen jämställdhetsplan.

Ordföranden yrkar följande ändringar i texten:
Mål 2: Sysselsättning; Åtgärder, punkt 6: stryka ordet angelägna så att första meningen
får följande lydelse: Arbetstagare som är föräldralediga, sjukskrivna eller dylikt ska få
inbjudan till möten, medarbetar- och lönesamtal, seminarier, utbildningar, resor m m.
Mål 4: Makt; Åtgärder, punkt 3: stryka ordet större så att det blir följande lydelse:
Jämställdhetsaspekten ska finnas med i varje beslut.
Dessutom ska en förklaring till 3R-metoden finnas med i texten.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreslagna ändringar.
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta föreslagen jämställdhetsplan med föreslagna ändringar.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Samverkansgruppen
Stab
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2004.194.006

§ 19
Förslag till ändringar i utbildningsnämndens sammanträdesplan
Förslag till reviderad sammanträdesplan föreligger.
Ordföranden föreslår också ett extra sammanträde med utbildningsnämnden den
10 juni för att fastställa utbildningsorganisationen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget till reviderad sammanträdesplan
samt om extra sammanträde den 10 juni.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll
2005.88.102

§ 20
Val till arbetsutskottet
På grund av avsägelser från kommunala uppdrag i utbildningsnämnden behöver
fyllnadsval göras av ordförande, vice ordförande och ersättare till arbetsutskottet.
Eva-Marie Malmgren (s) föreslår Christina Mattisson (s) som ordförande.
Christina Mattisson (s) föreslår Eva-Marie Malmgren (s) som vice ordförande.
Kristian Eriksen (kd) föreslår Anders Nilsson (kd) som ersättare.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Christina Mattisson (s) som ordförande i arbetsutskottet

att

utse Eva-Marie Malmgren (s) som vice ordförande i arbetsutskottet

att

utse Anders Nilsson (kd) som ersättare i arbetsutskottet.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Prislista över elevkostnad för utbildning under vårterminen 2005.
UN2005.42.605.
Attestlista 2005. UN2005.81.002.
Beslutsattest för redovisning. UN2005.37.002.
Beslutsattest för Ehrensvärdska gymnasiet. UN2005.46.002.
Beslutsattest för Vuxenutbildning och TIME-gymnasiet. UN2005.54.002.
Förordnande som vikarierande utbildningschef. UN2005.35.023.
Yttrande över ändring av byggnadsplan för del av Torhamn. UN2005.15.214.
Yttrande över planprogram för del av Dragsö 1:1 m fl. UN2005.5.214.
Yttrande över detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl. UN2004.222.214.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 22
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

10

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 23
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll 2005-02-28

Kommunfullmäktige

§2
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§7
Förslag till Karlskrona kommuns
kompetenscentrum – KKC

Kommunfullmäktige

§ 15
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvalsledare för information till vuxna

Kommunfullmäktige

§ 25
Avsägelser av kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige

§ 26
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 30
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004

Kommunfullmäktige

§ 31
Jämställdhetsprogram år 2005 för
Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

§ 36
Näringspolitiskt program för
åren 2005-2007

LR och Lärarförbundet

Uttalande på LR:s årsmöte den 10 mars
2005.

Personal på af Chapmangymnasiet

Protest mot föreslagna neddragningar
på af Chapmangymnasiet

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Programrådet för
Teknikprogrammet

Sammanträdesprotokoll
8 mars 2005.

Lärare Floristprogrammet

Reserapport från utvecklingsresa.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 2

_______________

Sign

12

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Övrigt
Rune Lindberg (s) informerar om:
-

diskussioner angående övergången mellan grund- och gymnasieskola.
sammanträde med programrådet för Fordonsprogrammet
sammanträde med programrådet för Teknikprogrammet
Teknikens dag på Ehrensvärdska gymnasiet
träff med representanter för Individuella programmet

_______________
Jörgen Andersson (c) informerar om sammanträde med Naturvetenskapsprogrammets programråd.
_______________
Christer Holmberg (s) informerar om Skoldatatek-konferens i Kalmar.
_______________
Jesper Magnusson (s) informerar om sammanträde med programrådet för
TIME-gymnasiet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2005

Sign

§ 25

Parentation

§ 26

Budgetuppföljning april 2005.

§ 27

Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor 2005.

§ 28

Svar på motion angående Kvinnofridsreformen.

§ 29

Remissvar angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona.

§ 30

Delegeringsärenden.

§ 31

Kurser och konferenser.

§ 32

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Palanderska gården, Tegelhuset
torsdag 26 maj 2005 kl 08.30 – 10.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Susanne Weigl (s)
Nina Gunnarsson (m)
Maria Persson (c)
Anders Nilsson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
personalsekreterare Marianne Hansson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nadzija Medic (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 25 - 32

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Nadzija Medic

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 25
Parentation
Med anledning av Sylva Liljas bortgång erinrar ordföranden om hennes engagemang
och utlyser en stund av stillhet för att hedra hennes minne.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§ 26
Budgetuppföljning april 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse med -2,6 mkr från
budget år 2005. Resultatet per den 30 april 2005 uppgår till -9,7 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, -8,7 mkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat
med 0,2 mkr.
Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
- För de interkommunala kostnaderna antas att siffrorna för antalet elever i annan
kommun eller i friskola ungefärligen stämmer med vad som har antagits i budgeten.
Risk finns för ytterligare högre kostnader bland lever som sökt till skolor utanför
kommunen. Antagande har gjorts att vi ska lyckas locka med egna alternativa
utbildningar.
- För antalet elever från annan kommun som läser i Karlskronas kommunala
gymnasieskolor har av försiktighetsskäl antagits en minskning med 50 elever eller i
pengar 2,5 mkr.
- För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
- Det antas att samtliga beslutade sparåtgärder kommer att kunna genomföras och
att de får full ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 maj 2005, § 12, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 april 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

att

inför budgetarbetet 2006 ge utbildningschefen i uppdrag att göra en översyn
av lokalkostnaderna.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Svensson
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2005.3.605

§ 27
Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor 2005
Förslaget till bidragsbelopp för fristående skolor är beräknade enligt de principer
som fastställdes av den arbetsgrupp som arbetade med frågan föregående år. Dessa
bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats av Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts av utbildningsnämnden fastställd internbudget för år 2005. För beräknade lönekostnadsökningar
under 2005 har utgångspunkten varit 2,2% fr o m 1 april.
Enligt Förordningen om fristående skolor 2 kap 11§ gäller följande fr o m 2005:
Varje bidragsår börjar den 1 januari.
Denna lagändring innebär att de föreslagna bidragsnivåerna gäller för kalenderåret
2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 maj 2005, § 13, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp till fristående skolor enligt förslaget att gälla
för kalenderåret 2005

att

upphäva utbildningsnämndens beslut av den 26 augusti 2004 i den del
som avser vårterminen 2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2004.83.750

§ 28
Svar på motion angående Kvinnofridsreformen
Eva-Britt Dahlström och Lisa-Maria Alexandersson, s-kvinnorna, har ställt en
motion angående Kvinnofridsreformen till kommunfullmäktige.
Motionärerna redogör för vad antagandet av Kvinnofridsreformen 1998 innebär
för Sveriges kommuner. Kommunerna fick då i uppdrag att se till att det finns
handlingsplaner för hur man ska hantera situationer där det förekommer våld mot
kvinnor och barn inom familjen. Kommunerna skulle också se till att skapa samarbete
mellan olika instanser. Detta arbete skulle varit klart årsskiftet 02/03.
Kvinnofridsreformen liksom Barnkommittén mot barnmisshandel fokuserar på
samarbete mellan flera olika verksamheter. Motionärerna framhåller att det är av största
vikt att även skolan får kunskap och insyn i hur hantera barn som lever i en situation där
det förekommer våld. Skolan måste inlemmas i det samarbete som andra myndigheter
håller på att bygga upp.
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionärerna kommunfullmäktige
att utbildningsnämnden upprättar handlingsplaner för barn och ungdomar som
utsätts för psykiskt och/eller fysiskt våld inom familjen enligt intentionerna i
Kvinnofridsreformen och Barnkommittén mot barnmisshandels lagda förslag
att kommunfullmäktige verkar för Kvinnofridsreformen i sin helhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 maj 2005, § 14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

tillstyrka första att-satsen.

Yrkanden
Bengt Fröberg (m) yrkar avslag på motionen.
Lisa-Maria Alexandersson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bengt Fröbergs (m)
yrkande. Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 29
Remissvar angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona
Ärendet utgår.
________________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 30
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

9

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 32
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 45
Kommunala val

Kommunstyrelsen

§ 78
Ombudgetering år 2005 samt
direktiv för treårsbudget 2006-2008

Ungdomsstyrelsen

Inbjudan att nominera årets
ungdomskommun

Specialpedagogiska
institutet

Lika värde

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 10 juni 2005

Sign

§ 33

Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan år 1 läsåret 2005/2006.

§ 34

Svar på revisionsrapporterna FA 2005 och FE 2005.

§ 35

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
fredagen den 10 juni 2005 kl 08.30 – 10.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

i ledamots ställe

Faraj Abu-Isefan (s)
Nina Gunnarsson (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Susanne Weigl (s)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Rune Lindberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 22 juni 2005

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 33 - 35

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Rune Lindberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2005 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Intagn.enh.
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2005.14.612

§ 33
Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan (åk 1) lå 2005/2006
Utbildningschefen redovisar förslag till utbildningsorganisation för lå 2005/2006 där
hänsyn är tagen till rådande ekonomiska förutsättningar, sökandebild, möjligheter till
gruppering av elever, lokaler etc. Några större förändringar i förhållande till den
preliminära organisationen har inte skett. Relationen förstahandsval och utbildningsplatser är optimal; 677 förstahandsval från Karlskronas åk 9-elever och elever från
Fischerströmska gymnasiet (IV) samt 121 externa sökanden = 798 totalt till 784
elevplatser.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 juni 2005, § 17, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen utbildningsorganisation för gymnasieskolan, åk 1,
läsåret 2005/2006 enligt förslaget.

Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Revisionen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2005.62.007

§ 34
Svar på revisionsrapporterna FA 2005 och FE 2005
FE 2005: Styrning och uppföljning av gymnasieskolan
När det gäller rapporten kring styrning och uppföljning av verksamheten har nämnden
inga andra synpunkter än de som är upptagna i rapporten. Enheterna får numera lämna
in skriftliga redovisningar varje månad om utfall, prognoser och olika verksamhetsmått.
Enheterna är även skyldiga att lämna kommentarer kring avvikelser och vilka åtgärder
som planeras för att komma i balans.
FA 2005: Anpassning av gymnasieskolornas organisation till ett förändrat
elevunderlag
Utbildningsnämnden väljer att ta till sig de rekommendationer som ges och svarar på
varje rekommendation för sig.
Rekommendationerna är:
- Utveckla en långsiktig strategi för hur kommunen avser att möta förändringar i
elevunderlaget.
- Utveckla såväl ekonomi- och verksamhetsstyrning som skapar förutsättningar för
skolorna att ha kontroll på ekonomin samtidigt som målen för verksamheten kan
uppnås.
- Utveckla ett resursfördelningssystem som skapar lika förutsättningar för
kommunala och fristående skolor.
- Fortsätt utveckla samarbetet inom sydostregionen för att anpassa programutbud och
ersättningsnivåer.
- Utveckla möjligheten att knyta friskolorna till kommunen via mål- och
kvalitetsarbete.
- Utveckla omvärldsanalysen som ett stöd i utvecklingsarbetet. Integrera
omvärldsanalysen i verksamhetsstyrningen.
- Decentralisera ansvar för skolutvecklingen och involvera lärarna i detta arbete.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 juni 2005, § 18, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

översända svar på revisionsrapporterna FA 2005 och FE 2005 till
revisionen.

Eva-Marie Malmgren (s), Jörgen Andersson (c) och Bengt Fröberg (m) yrkar bifall
till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 35
Övrigt
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp) föreslår att svar skrivas på dagens artikel i
pressen angående gymnasieskolans utbildningsorganisation.
Utbildningschefen för i uppdrag att göra detta.
________________
Maria Persson (c) ställer frågor angående drogpolicy m m.
Utbildningschefen informerar om vad som görs i skolorna.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

22 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 juni 2005

Sign

§ 36

Budgetuppföljning maj 2005.

§ 37

Tilläggsbudget för utbildningsnämnden 2005.

§ 38

Utvärdering av utbildningsnämndens Integrationsplan för 2004.

§ 39

Utbildningsnämndens integrationsplaner för 2005.

§ 40

Förslag till ny struktur för utveckling av samverkan med näringslivet.

§ 41

Delegeringsärenden.

§ 42

Kurser och konferenser.

§ 43

Anmälningsärenden.

§ 44

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

22 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Nordenskiöldska gården
onsdagen den 22 juni 2005 kl 08.30 – 11.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s), fr o m kl 09.25
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Mårten Ekblad (s), kl 08.30 – 09.25
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Mårten Ekblad (s), fr o m kl 09.25
Susanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Karl-Gösta Svensson (m)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning §§36-37
rektor/chef Johan Melin, föredragning §§ 36-37
rektor/chef Leif Pettersson, föredragning §§ 36-37
rektor Anita Wranker, föredragning §§ 36-37

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign

2

Sammanträdesdatum Blad

22 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 36 - 44

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg
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Sammanträdesprotokoll
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§ 36
Budgetuppföljning maj 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 31 maj 2005 uppgår till -11,4 mkr
att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -10,4 mkr.
Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
- För de interkommunala kostnaderna antas att siffrorna för antalet elever i annan
kommun eller friskola inte blir fler än de 145 som visats sig efter intagningen i juni.
Likaså gäller att sökande åk 1 från annan kommun blir minst de 120 som är kända
idag. Bedömningen idag är att den utökade budgetramen med 2,5 mkr skall räcka,
motsvarar en minskning med 50 elever och idag ser vi en minskning med 29 elever.
- För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
- Det antas att samtliga återstående sparåtgärder kommer att kunna genomföras och
att de får full ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 37
Tilläggsbudget för utbildningsnämnden 2005
Utbildningsnämnden har fått ett tillskott om 8 miljoner kronor för 2005. Det höjda
kommunbidraget skall användas för att både hantera nuvarande obalanser och bidra till
utveckling av verksamheten. I direktiven sägs att det skall finnas medel för elever med
behov av särskilda insatser. Likaså är elevvården ett prioriterat område. Det skall vidare
finnas utrymme för pedagogisk utveckling och medel för läromedel och medier.
Tydligt uttalat är också att skolutvecklingen måste genomföras med ett stort
decentraliserat ansvar där personal och elever skall involveras i arbetet.
Ett krav är också att resursfördelningssystemet skall ses över.
Det som är uttalat är att dessa 8 miljoner kronor även kvarstår kommande budgetår.
Förslag till fördelning av resurstillskottet:
- Reserv för interkommunala elever
2 500 tkr
- Slopat sparbeting på elevvård och SYV
400 tkr
- Tilläggsanslag Fischerströmska gymnasiet
800 tkr
- Tilläggsanslag Ehrensvärdska gymnasiet
900 tkr
- Tilläggsanslag af Chapmangymnasiet
900 tkr
- Tilläggsanslag Törnströmska gymnasiet
650 tkr
- Tilläggsanslag TIME-gymnasiet
500 tkr
- Centralt kompetensutvecklingsanslag
300 tkr
- Tilläggsanslag Finansnetto
200 tkr
- Slopat sparbeting på måltider/caféer
200 tkr
- Reserv (för att täcka ev övertalighetskostnader
som kan uppstå under en övergångsperiod)
650 tkr
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 21, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagen tilläggsbudget för 2005

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att justera bidragsbeloppen för
fristående skolor i enlighet med fastställt resurstillskott till respektive
enhet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 38
Utvärdering av utbildningsnämndens integrationsplan för 2004
Enligt kommunstyrelsens direktiv ska måluppfyllelsen och en utvärdering av
integrationsplanen varje år inlämnas till kommunstyrelsens integrationsberedning.
Första punkten i utbildningsnämndens integrationsplan för 2004 genomfördes enligt
planen. Integrationsstrategen var närvarande och ledningsgruppen informerades om
kommunens måldokument angående etnisk mångfald.
Informationsmaterial har sänts ut liksom inbjudan till utbildningstillfällen. Skolenheterna samt förvaltningen har varit representerade vid dessa, vilket innebär att sista
punkten genomförts.
Någon enstaka rektor har informerat sin personal på en arbetsplatsträff. All personal har
dock fått Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 20032006.
Måluppfyllelsen av Integrationsplanen är inte tillfredsställande men även om punkterna
i Integrationsplanen för 2004 inte genomförts har integrationsarbete skett.
För skolenheterna är arbetet med integrationsfrågor en del av värdegrunden (Lpf-94)
och en förklaring till den låga måluppfyllelsen kan vara att man i den dagliga verksamheten anser sig göra det som är intentionen med kommunens måldokument.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående såsom utvärdering av Integrationsplanen för 2004
där det konstateras att genomförandet av planen inte är tillfredsställande.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 39
Utbildningsnämndens Integrationsplaner för 2005
Enligt Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006
ska alla politiska nämnder, förvaltningar och bolag årligen upprätta integrationsplan
med mätbara mål.
För att få delaktighet och en integrationsplan som passar den specifika verksamheten
lämnar varje verksamhetsansvarig en Integrationsplan för 2005.
Det dokument som utbildningsnämnden godkände hösten 2004 ligger till grund för
integrationsarbetet liksom läroplanen och skolplanen.
För att öka måluppfyllelsen för 2005 års planer kommer uppföljning att ske ett par
gånger under året.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna inlämnade integrationsplaner för 2005.

Bengt Fröberg (m) bifaller arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Sammanträdesprotokoll
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§ 40
Förslag till ny struktur för utveckling av samverkan med näringslivet
Av flera skäl är idag behovet av en nära och väl fungerande samverkan mellan
gymnasieskolan och näringslivet betydligt angelägnare än tidigare. Den höga
ungdomsarbetslösheten, de snabba förändringarna på arbetsmarknaden och av
yrkesrollerna samt den konkurrensutsatta gymnasieskolans allt större utbud av program
och kurser är några viktiga exempel. Att skapa ett kvalitativt utbud av program och
innehåll i gymnasieskolan som motsvarar såväl elevernas förväntningar som arbetsmarknadens behov ställer stora krav och kan endast lösas med en ökad samverkan
mellan varje program/inriktning och respektive bransch. I flera fall är även högskolan
en betydelsefull samverkanspart för gymnasieskolan.
I samarbete med näringslivet, framför allt KFH, har följande samverkansmodell vuxit
fram:
Forum (ännu inte namngivet) blir mötesplats för förvaltningens chefsgrupp och
näringslivets företrädare med syfte att ca 2-3 gånger/termin diskutera övergripande
frågor kring samverkan skola-arbetsliv. Vid två tillfällen under året kommer
representanter från gruppen att inbjudas till nämnden för samtal.
Utvecklingsråd skapas för varje program alternativt även för viss inriktning för att så
nära, snabbt och flexibelt som möjligt kunna mötas och diskutera allt om respektive
utbildning/yrke/bransch; ex: dimensionering, struktur, innehåll, ansvar, kompetens,
kvalitet, fortbildning, studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning, läromedel och
marknadsföring.
Sammansättning: 1 rektor (ordförande)
2-3 repr från näringslivets parter/branschorg
2 elevrepr
1 lärare
I ovanstående modell för samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet finns
tanken att ju fler utvecklingsråd som skapas, med ett mycket begränsat antal deltagare
som enbart representerar en klart avgränsad bransch alternativt ett yrke, desto större
möjligheter att utveckla respektive studieväg. Liknande tankar finns i de pågående
förändringsarbetena kring Gymnasieskola 2007. Utvecklingsråden är tänkt ersätta
nuvarande programråd.
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Programråden har varit en betydelsefull länk mellan verksamheterna och nämndens
ledamöter. För att bibehålla detta föreslårs en utveckling av kontaktpolitikerverksamheten. En väl fungerande kommunikation mellan skolledning/skolpersonal och
utbildningsnämnden ger kunskap hos båda parter samt ökar förståelsen för politiska
beslut, ekonomiska ramar, resursbehov och de förhållanden som råder såväl i skolorna
som i kommunen och omvärlden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 24, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa ovanstående struktur för näringslivssamverkan att
gälla från den 15 augusti 2005

att

lägga ner nuvarande programrådsorganisation från den 15 augusti 2005

att

ge förvaltningen i uppdrag att till utbildningsnämndens augustisammanträde återkomma med förslag till kontaktpolitikerorganisation.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 41
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Arbetsår för skolmåltidspersonal och elevassistenter. UN2005.141.020
Ersättning till personal som handleder Lärarstuderande under s k verksamhetsförlagd utbildning. UN2005.148.024
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 42
Kurser och konferenser
Det finns inga kurser att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 43
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2005-05-18

Kommunfullmäktige

§ 68
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 69
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 73
Revisionsberättelse för år 2004 och
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

§ 79
Ombudgetering år 2005 samt direktiv
för treårsbudget 2006-2008

Kommunfullmäktige

§ 80
Miljöbokslut 2004

Kommunfullmäktige

§ 81
Svar på motion om mobil telefoni

Kommunfullmäktige

§ 82
Svar på motion om inrättande av
kommunal barnombudsman

Programråd TIME-gymnasiet

Protokoll 2005-03-23

Skolhälsovården af Chapmangymnasiet

Verksamhetsberättelse läsåret 04/05

Skolverket

Nyhetsbrev nr 3

_______________
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§ 44
Övrigt
Nina Gunnarsson (m) tar upp frågor om lokalhyresavtal.
Christer Holmberg (s) ställer frågor om ”Sommarskolan”.
Ordföranden tackar tjänstemännen och utbildningsnämndens politiker för gott
samarbetsklimat och önskar alla en skön och avkopplande semester.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 7 september 2005
§ 58 Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB
§ 59 Förslag till yttrande till Skolverket angående NTI-skolan AB
§ 60 Förslag till yttrande till Skolverket angående Friskolan Galären i Karlskrona
AB
§ 61 Förslag till yttrande till Skolverket angående UVS Gymnasium AB i Ronneby
§ 62 Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB i Kalmar
§ 63 Förslag till yttrande till Skolverket angående HS Naturbruksgymnasium AB i
Kalmar
§ 64 Val av kontaktpolitiker
§ 65 Val av ledamot till Handikapprådet
§ 66 Val av ledamot till Stipendienämnden
§ 67 Övrigt
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Plats och tid

Nordenskjöldska gården
onsdagen 7 september 2005 kl 08.30 – 10.25

Beslutande

Ordförande
Christina Mattisson (s)
2:e v ordförande Kristian Eriksen (kd)
ledamot
Christer Holmberg (s) kom kl 10.10
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ekström (fp) kom kl 10.10
i ledamots ställe

2

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Nina Gunnarsson (m)
Karl-Gösta Svensson (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Roland Mattisson (v) kom kl 10.10

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 58 - 67

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………….
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§ 58
Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB (John Bauer)
Ultra Education AB har hos Skolverket begärt att hösten 2006 få starta fem
utbildningar i Karlskrona.
1. IT-programmet, specialutformat Elprogram inriktning IT-nätverksteknik/
programmering (25 platser).
2. IT-mediaprogrammet – specialutformat Medieprogram (25 platser)
3. Entreprenörsprogrammet – specialutformat Handels- och administrationsprogram
(25 platser)
4. Hälso- och idrottsprogrammet – Omvårdnadsprogram inriktning Hälsa och
idrott (25 platser)
5. Samhällsprogrammet – Samhällsprogram inriktning Hälsa och Idrott (25 platser).
Sammanlagt 125 elever per årskurs eller totalt 375 elever år 2008.
Det finns ytterligare två ansökningar om att starta gymnasieutbildningar i kommunen.
Skulle alla få tillstånd att starta innebär det ytterligare 735 utbildningsplatser. Detta
skulle fullständigt förändra förutsättningarna för både de kommunala och befintliga
fristående gymnasieskolorna. En total omställning av gymnasieverksamheten måste
då ske. För den kommunala skolan skulle det innebära att cirka en tredjedel av
personalen måste sägas upp om alla dessa platser tillkommer.
Vid en jämförelse med respektive utbildnings programplan framgår att utbildningsförvaltningen kan erbjuda i princip samma innehåll i sina motsvarande program eller
i några av de specialutformade program som också erbjuds inom:
a) information, media, design (TIME-gymnasiet)
b) elektronik, radio, kommunikation (CREW)
c) idrott, människa, ledarskap (SMIL).
Tack vare den kommunala skolans stora bredd av program och inriktningar finns ett
varierat utbud av valbara kurser och individuella val. De sökta programmen är dessutom frekvent förekommande inom samverkansområdet sydost och trots en viss elevökning har ansökningarna till de flesta av dessa utbildningar minskat de senaste åren.
Detta har medfört tomma elevplatser eller en reducerad programorganisation.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 35, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och
att det blir en överetablering av nämnda utbildningar i kommunen och i
regionen.
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Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från Ultra Education AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och
att det blir en överetablering av nämnda utbildningar i kommunen och i
regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 1).
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

7 september 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2005.134.631

§ 59
Förslag till yttrande till Skolverket angående NTI-skolan AB
NTI-skolan har hos Skolverket begärt att hösten 2006 få starta tre olika gymnasieutbildningar i Karlskrona som komplement till befintligt Elprogram.
1. Medieprogram inriktning medieproduktion (MP)
30 elever per årskurs
2. Samhällsprogram inriktning samhällsvetenskap (SP)
30 elever per årskurs
3. Naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap (NV) 30 elever per årskurs
Fullt utbyggd omfattar dessa utbildningar 270 elever.
Det finns ytterligare två ansökningar om att starta gymnasieutbildningar i kommunen.
Skulle alla få tillstånd att starta innebär det ytterligare 735 utbildningsplatser. Detta
skulle fullständigt förändra förutsättningarna för både de kommunala och befintliga
fristående gymnasieskolorna. En total omställning av gymnasieverksamheten måste
då ske. För den kommunala skolan skulle det innebära att cirka en tredjedel av
personalen måste sägas upp om alla dessa platser tillkommer.
NTI-skolan har valt att ansöka om tre utbildningar som redan finns i den kommunala
skolan, samma inriktningar som redan idag erbjuds eleverna i Karlskrona och i samverkansregionen Sydost. Skillnaden är att kommunen med dess större utbud av valbara kurser och individuella val kan erbjuda mycket rikare valmöjligheter för eleven
än vad NTI-skolan kan. Den kommunala utbildningen håller en hög kvalitet och är
under ständig förnyelse och omprövning. Lokalerna är centralt belägna och speciellt
anpassade till de aktuella utbildningarna genom de senaste årens om- och tillbyggnad
av alla gymnasieskolor. En stor del av utrustningen är unik för exempelvis Medieprogrammet och inte användbar inom andra verksamheter inom Karlskrona kommun.
Således tillför inte NTI-skolans sökta utbildningar kommunens elever något nytt.
Antalet förstahandssökande till samtliga ovanstående program har minskat de senaste
åren i Karlskrona. På Naturvetenskapsprogrammet har organisationen därför
reducerats från 120 platser 2003/2004 till 90 platser 2004/2005. För kommande läsår
2005/2006
är organisationen ytterligare minskad till 64 platser för att bättre stämma överens med
de 58 elever som valt Naturvetenskapsprogrammet i första hand. Antal intagna elever
läsåret 2003/2004 var 69 och 84 elever togs in läsåret 2004/2005. På Samhällsvetenskapsprogrammet har antalet intagningsplatser på några år minskat från 180 till 126
platser medan Medieprogrammet har minskat sin organisation från 2004/2005 på 60
intagningsplatser till 50 kommande läsår.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande
av att de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något
nytt och att det blir en kraftig överetablering av dessa utbildningar i
kommunen och i regionen.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från NTI-skolan AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande
av att de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något
nytt och att det blir en kraftig överetablering av dessa utbildningar i
kommunen och i regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 2).
_______________
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§ 60
Förslag till yttrande till Skolverket angående Friskolan Galären i Karlskrona
AB
Friskolan Galären har hos Skolverket begärt att få starta ytterligare en gymnasieutbildning i Karlskrona:
1. Ledarskap och grupputveckling med inriktning miljö eller forskning. 30 platser/år.
Vid en jämförelse med utbildningsplanen kan sägas att:
Inriktningen mot miljö är snarlik den kommunala skolans Naturvetenskapsprogram,
inriktning miljövetenskap.
Inriktning forskning motsvarar till övervägande del Naturvetenskapsprogrammet
inriktning naturvetenskap. Mer än 90% av utbildningarnas totala antal poäng
överensstämmer med den kommunala skolans poängplan för Naturvetenskapsprogrammet.
Genom det stora utbud av valbara kurser och möjligheter till individuella val som
finns inom den kommunala skolan går det att skräddarsy en utbildning som i princip
överensstämmer med de av Galären tänkta.
Det finns däremot skillnader i arbetssätt då den kommunala skolan i huvudsak bedriver lärarledd undervisning fem dagar i veckan medan Galärens elever kan få
arbeta 1-2 dagar i veckan på annan plats än i skolan.
En ökad grad av flexibilitet sker inom den kommunala skolan genom en ökad användning av interaktiva läromedel, och den till hösten uppstartade nya skolportalen
mm.
Då både Galären och en annan gymnasiefriskola (NTI-skolan) har för avsikt att
starta upp program med naturvetenskapligt innehåll med 30 platser vardera skulle
resultatet av ett godkännande och en rätt till bidrag innebära en mycket kraftig
överetablering inom kommunen. Detsamma gäller inom hela det samverkansområde
som Karlskrona tillhör där utvecklingen ser ut på motsvarande sätt. I samtliga
närkommuner finns idag Naturvetenskapligt program med olika inriktningar och skilda arbetsformer.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 23 augusti 2005, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

överlämna förslag yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att den
föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något påtagligt nytt
och att det blir en överetablering av nämnd utbildning i kommunen och i
regionen.
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Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från Friskolan Galären i
Karlskrona AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att den
föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något påtagligt nytt
och att det blir en överetablering av nämnd utbildning i kommunen och i
regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 3).
________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2005.136.631

§ 61
Förslag till yttrande till Skolverket angående UVS Gymnasium AB i Ronneby
UVS Gymnasium AB har hos Skolverket begärt att hösten 2006 få starta två utbildningar med sammanlagt 32 elever per årskurs i Ronneby.
1. Hotell- och restaurang, inriktning Hotell, Restaurang och Måltidsservice
2. Fordonsprogram inriktning Karosseri, Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik, Transport.
De sökta programmen finns i Karlskrona och är frekvent förekommande inom samverkansområdet sydost. Detta gäller även de sökta inriktningarna som mer än väl
tillgodoser elevernas behov för dessa typer av utbildning. Det senaste tillskottet var
den hösten 2004 startade Hotell- och restaurantutbildning i Borgholm/Halltorp inom
Kalmarsunds gymnasieförbund. De två utbildningarna breddar inte utbildningsutbudet
inom samverkansområdet och tillför inte heller något nytt för eleverna i regionen.
För Karlskronas del finns ytterligare tre ansökningar från fristående gymnasieskolor
som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Karlskrona. Sammantaget utgör
dessa
skolors ansökningar en tredjedel av Karlskrona kommuns nuvarande elevantal. Detta
belyser ytterligare den överetablering som riskerar bli fallet både för Karlskrona
kommun och för regionen som helhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens eller regionens elever
något nytt och att det blir en överetablering av nämnda utbildningar i
regionen.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från UVS Gymnasium AB
i Ronneby.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att den
föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något nytt och att det
blir en överetablering av nämnd utbildning i kommunen och i
regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 4).
________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2005.110.631

§ 62
Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB i Kalmar
Ultra Education AB har hos Skolverket begärt att hösten 2006 starta två utbildningar
med sammanlagt 25 elever per årskurs.
1. Hälso- och idrottsprogrammet (Omvårdnadsprogram med inriktning hälsa och
idrott)
2. Samhällsprogrammet (Samhällsvetenskapsprogram med inriktning hälsa och
idrott).
De sökta programmen är frekvent förekommande inom samverkansområdet sydost
och trots en viss elevökning har ansökningarna till dessa typer av teoretiska utbildningar minskat de senaste åren. Detta har medfört tomma elevplatser eller en
reducerad programorganisation. De två utbildningarna breddar därmed inte utbildningsutbudet inom samverkansområdet och med de stora valmöjligheter som finns
vad gäller valbara kurser och individuella val bedöms inte heller utbildningarna
tillföra något nytt för eleverna.
För Karlskronas del finns ytterligare tre ansökningar från fristående gymnasieskolor
som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Karlskrona. Ultra Education har
ansökt om samma utbildningar i Karlskrona som i Kalmar fast med totalt 50 elever
per årskurs. Sammantaget utgör dessa skolors ansökningar en tredjedel av Karlskrona
kommuns nuvarande elevantal. Detta belyser ytterligare den överetablering som
riskerar att bli fallet både för Karlskrona kommun och för regionen som helhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens eller regionens
elever något nytt och att det blir en överetablering av nämnda utbildningar.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från Ultra Education AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar
att

lämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens eller regionens
elever något nytt och att det blir en överetablering av nämnda utbildningar.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 5).
_______________

Sign

Sign

Sign
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2005.101.631

§ 63
Förslag till yttrande till Skolverket angående HS Naturbruksgymnasium AB
i Kalmar
HS Naturbruksgymnasium AB i Kalmar har hos Skolverket begärt att hösten 2006
få starta Skogsbruksutbildning med profiler Jakt- och viltvård, Fiske- och fiskevård
och Turism.
Elevantalet beräknas år 1 till 24 elever per årskurs men fullt utbyggd år 2008/2009
till 34 lever per årskurs.
Karlskrona kommun har inget eget naturbruksprogram.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket.

Yrkande
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstå från yttrande till Skolverket.

________________

Sign

Sign

Sign
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2005.203.612

Med anledning av utbildningsnämndens beslut den 25 augusti 2005, § 48, angående
förändring av kontaktpolitikerverksamheten föreslås följande:
Kontaktpolitiker för Törnströmska gymnasiet samt städ/vaktmästeri och
skolmåltid/caféi kvarteret:
Christer Holmberg (s)
Rune Lindberg (s)
Lisa Maria Alexandersson (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
vakant (m)
Kontaktpolitiker för Ehrensvärdska gymnasiet samt skolmåltid/café och ITinstitutionen i kvarteret:
Nadzija Medic (s)
Mårten Ekblad (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Anders Nilsson (kd)
Kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet samt båda biblioteken och
städ/vaktmästeri i kvarteret:
Faraj Abu-Isefan (s)
Jörgen Rosell (v)
Jörgen Andersson (c)
Bengt Fröberg (m)
Kontaktpolitiker för Fischerströmska gymnasiet samt AV-central och Psilander
Grafiska:
Roland Mattisson (v)
Suzanne Weigl (s)
Maria Persson (c)
Kontaktpolitiker för Vuxenutbildningen/TIME-gymnasiet samt uppdragsutbildning
och förvaltningskontor:
Laila Karlsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m).
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 65
Val av ledamot till Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Eva-Marie Malmgren (s) som ledamot i Handikapprådet.

________________

Sign

Sign
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§ 66
Val av ledamot till Stipendienämnden
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Kristian Eriksen (kd) som ledamot i Stipendienämnden.

_______________

Sign

Sign
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§ 67
Övrigt
Val av ledamot och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Jörgen Rosell (v) till ledamot och Roland Mattisson (v) till
ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott.

_______________
Sammanträdesrutiner
Rune Lindberg (s) tar upp diskussion om sammanträdesrutiner.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2005

Sign

§ 68

Information
- Personalnyckeltal
- Intagningsstatistik

§ 69

Delårsbokslut

§ 70

Motion angående självförsvarskurs som individuellt valbar kurs

§ 71

Medborgarförslag om ökade resurser till Vuxenutbildningen

§ 72

Förslag till yttrande Förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildningen

§ 73

Programmål för SMIL-programmet och TIME-gymnasiet

§ 74

Angående nystart av International Baccalaureate vid Ehrensvärdska gymnasiet

§ 75

Förslag till sammanträdesplan 2006

§ 76

Delegeringsärenden

§ 77

Kurser och konferenser

§ 78

Anmälningsärenden

§ 79

Övrigt

§ 80

Kompletteringsval av ordinarie ledamot i arbetsutskottet
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Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 22 september 2005 kl 08.30 – 10.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Nina Gunnarsson (m)

ersättare

Susanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning §§ 68-69
rektor/chef Johan Melin, föredragning §§ 68-69
rektor/chef Leif Pettersson, föredragning §§ 68-69
rektor Anita Wranker, föredragning §§ 68-69
rektor/chef Caj Eriksson föredragning §§ 68-69

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 68 - 79

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,
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§ 68
Information
- Personalnyckeltal
Marianne Hansson informerar om personalnyckeltalen för utbildningsförvaltningen
för mätperioden 041201 t o m 050731 som bl a innehåller:
§ Antalet anställda
§ Antalet årsarbetare
§ Timanställda arbetad tid i årsarbete
§ Genomsnittlig sysselsättningsgrad
§ Övertid/fyllnadstid, tim/anställd
§ Sjukdagar per anställd
Informationen tas till protokollet.
_______________
- Intagningsstatistik
Göran Palmér informerar om att:
§ 85% av eleverna är intagna på sitt förstahandsval
§ 1 442 personer har sökt utbildningar inom/utom kommunen
§ 95 elever är intagna till år ett från annan kommun och 17 till år två
§ intagna hos annan huvudman är 122
§ det finns elever från 19 kommuner intagna till år ett och två i Karlskronas
gymnasieskolor
§ det finns 39 lediga platser
Informationen tas till protokollet
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 69
Delårsbokslut
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en negativ avvikelse med
1,0 mkr från budget inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 31
augusti 2005 uppgår till + 6,4 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma
period, + 6,6 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
- 1,0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ I prognosen har på såväl kostnadssidan som intäktssidan ett tillägg/avdrag gjorts
med 20 elever för att utifrån försiktighetsprincipen göra en så säker prognos som
möjligt.
§ För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
§ Det antas att samtliga sparåtgärder kommer att klaras och att de får full
ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september, § 42, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen per den 31 augusti
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 70
Motion angående självförsvarskurs som individuellt valbar kurs
I motion till kommunfullmäktige har föreslagits att en kurs i självförsvar erbjuds
eleverna i de kommunala gymnasieskolorna inom ramen för det individuella
valet. Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till motionen. Idag finns inte
någon kurs i självförsvar bland de nationellt fastställda kurserna. För att tillmötesgå
motionen krävs alltså att sådan kurs inrättas som lokal kurs. Gymnasieskolan står
emellertid inför en omfattande förändring 2007. Under året har Skolverket samlat
in alla ”lokala kurser” för att få en bild av ”floran” . Ambitionen är att starkt begränsa förekomsten av lokala kurser.
Inför gymnasiereformen 2007 finns följande direktiv från Skolverket:
a) I den reformerade gymnasieskolan ska lokala kurser, till skillnad från idag,
kvalitetssäkras och godkännas av Skolverket.
b) Ansökan om att få lokal kurs godkänd av Skolverket får göras tidigast den 1
februari 2006, d v s efter det att alla nationella kurser som ska finnas i den reformerade gymnasieskolan är fastställda.
Skulle en lokal kurs starta kan den bara finnas fram till hösten 2007. Ur
organisations- och planeringsskäl kan vi tidigast erbjuda en sådan kurs till höstterminen 2006. Kursen skulle då finnas i endast två terminer, hösten 2006 och
våren 2007.
Det är viktigt för utbildningsförvaltningen att allt som nu görs har en långsiktighet
och leder in i 2007 utan större svårigheter.
Utbildningsförvaltningen kommer att se över möjligheterna att erbjuda kurs i självförsvar fr o m hösten 2007, då den nya gymnasiereformen träder i kraft.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september, § 43, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att anse motionen besvarad enligt ovanstående.
Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
motionen.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Sign

Sign

Sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

anse motionen besvarad enligt ovanstående.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 71
Medborgarförslag om ökade resurser till Vuxenutbildningen
Medborgarförslaget syftar till att Vuxenutbildningen skall ges ökade resurser
så att t ex datakurser kan hålls på skolan på Gräsvik och inte behöver utföras i
någon annan del av staden. Datautbildningen är dessutom en distanskurs vilket
enligt förslagsställaren gör det ännu svårare för elever att ta sig till kursen.
Vuxenutbildningen har från innevarande hösttermin tillgodosett delar av förslaget
då grundkurserna i data numera ges Vuxenutbildningens lokaler på Gräsvik.
Fortsättningskurserna köps dock fortfarande som distanskurser genom NTIskolans försorg. Möjlighet finns till handledning på Trossö.
Det skulle vara oerhört kostsamt att ha egna datasalar och bedriva denna undervisning i egen regi. En mer avancerad datasal kräver också att lokaler och utrustning nyttjas betydligt mer än vad som skulle vara möjligt inom Vuxenutbildningen. Den nuvarande lösningen är därför den bästa kompromissen utifrån
rimliga ekonomiska förutsättningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 44, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anse medborgarförslaget besvarat enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 72
Förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildningen
Utbildningsnämnden instämmer i uppfattningen om vikten av det livslånga lärandet och
att det krävs en medveten, långsiktig och genomtänkt satsning på vuxenutbildning.
Nämnden kan dock inte hålla med om att nuvarande nämndsorganisation medför att
vuxenutbildningen får stå tillbaka för gymnasieskolans krav på engagemang, resurser
etc. Vuxenutbildning är en mycket viktig del av både förvaltningens och nämndens
verksamhet men utgör budget och personalmässigt en mindre del av den totala
verksamheten. Ungefär 5% av nämndens nettobudget och ca 10% av personal och
bruttobudget utgörs av vuxenutbildning och givetvis återspeglas det också i volymen
frågor och ärenden som nämnden hanterar.
Utbildningsnämnden menar också att det genom satsningen på en vuxenutbildning på
Gräsvik i nära anknytning till högskola (BTH), högskolebibliotek mm har skapats
betydligt bättre förutsättningar för en attraktiv vuxenutbildning. Där finns också
professionell vägledning som vissa dagar även ges i Arbetsförmedlingens lokaler på
Trossö. Pedagogiken bygger på flexibla sätt för inlärning med bl a ett lärcentrum med
möjlighet till handledning och datortillgång. Dessutom ges det möjlighet att läsa ett
antal kurser på distans eller blandat distans och mer traditionell undervisning.
Samverkan med bl a BTH har kunnat utvecklas betydligt genom den geografiska närhet
som nu finns. Blekinge College utbildning är ett samarbete mellan vuxenutbildningen
och BTH och erbjuder både Collegetermin och Collegeår.
Däremot har inte andra delar av det livslånga lärandet blivit en del av vuxenutbildningen. Valideringscentrum i Karlskrona, Vägvisaren och andra arbetsmarknadspolitiska insatser som förekommer under andra huvudmän kan mycket väl
var en del av Utbildningsnämndens vuxenutbildning och innebära större möjligheter
för samordning av olika verksamheter under bra ekonomiska förutsättningar.
Möjligtvis skulle en sådan betydligt större organisation omfattande alla insatser av
utbildningskaraktär för vuxna kunna utgöra en egen förvaltning med en
vuxenutbildningsnämnd. Detta kommer dock troligen att påverka andra delar av
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och kräva en större översyn av både
befintliga nämnds- och förvaltningsstruktur. För att få en tillräckligt bärkraftig
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Sign

Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

och långsiktigt hållbar organisation krävs betydligt större underlag och volym på
verksamhet än vad enbart Vuxenutbildningen i dag utgör för att bära gemensamma
kostnader, administration, ökade politikerarvoden mm. Det är Utbildningsnämndens
bestämda uppfattning att dagens organisation med gymnasieskola och vuxenutbildning
tillsammans har den nödvändiga volymen för att utgöra en egen förvaltning och nämnd.
Denna organisation klarar att hantera både dagens frågor och kommande reformer inom
vuxenutbildningen på ett mycket bra sätt.
Arbetsutskottet har vid sammanträden den 14 september 2005, § 45, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anse motionen besvarad enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Sign

Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
J Melin
B Jacobsen
C Eriksson
M Mathiasson
Akten

Sammanträdesprotokoll
2005.223.612

§ 73
Programmål för SMIL-programmet och TIME-gymnasiet
Vid genomgång av aktuella programmål för gymnasieskolan saknas formellt
beslut på programmål för nämnda specialutformade program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 46, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bilagda programmål för SMIL-programmet och
TIME-gymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Sammanträdesprotokoll
2005.224.612

§ 74
Angående nystart av International Baccalaureate vid Ehrensvärdska gymnasiet
Under våren 2005 beslutade utbildningsnämnden att avveckla IB-programmet med
hänvisning till alltför få sökande under en följd av år. En förfrågan har kommit
från skolledningen vid Ehrensvärdska gymnasiet om tillstånd att försöka nystarta
utbildningen inför hösten 2006.
IB har hållit en mycket hög kvalitet och eleverna har lämnat utbildningen med
mycket goda resultat. Det kan därför finnas goda skäl att låta skolan undersöka
möjligheterna till nystart. Den internationella profil gymnasieskolorna eftersträvar
stärks av IB-programmet. En förutsättning är dock att tillräckligt många elever
deklarerar sin avsikt/intresse att påbörja utbildningen inför hösten.
Med anledning av detta föreslås att Ehrensvärdska gymnasiet får möjlighet att nystarta IB med reviderat upplägg som förstärker utbildningens attraktionskraft. En
förutsättning för att starta på nytt måste vara att minst 30 elever senast 15 februari
2006 skriftligen preliminärt anmält att man har valt att börja IB till hösten 2006.
Utbildningsnämnden får därefter ta beslut om utbildningen skall starta.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 47, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ge Ehrensvärdska gymnasiet möjlighet att starta en rekryteringsprocess
i syfte att nystarta International Baccalaureate hösten 2006.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Exp
Fackliga repr
Akten

Sammanträdesprotokoll
2005.225.006

§ 48
Förslag till sammanträdesplan 2006
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 48, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 76
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Prislista över elevkostnad för utbildning under höstterminen 2005. UN2005.220.605.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 77
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign
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22 september 2005 16
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 78
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 103
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 104
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 123
Svar på motion om kvinnofridsreformen

Länsrätten i Blekinge län

Dom ang laglighetsprövning enligt
kommunallagen

Skolverket

Kommunblad med jämförelsetal
för huvudmän

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 79
Övrigt
Det togs inte upp några övriga ärenden vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

22 september 2005 18
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Akten

Sammanträdesprotokoll
2005.226.102

§ 80
Kompletteringsval av ordinarie ledamot i arbetsutskottet
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Bengt Fröberg (m) till ordinarie ledamot
i arbetsutskottet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2005

Sign

§ 81

Information
- Beslutsgång – EU-programmet

§ 82

Budgetuppföljning september 2005

§ 83

Utvärdering av Skolplanen: Åtagande gentemot personalen

§ 84

Delegeringsärenden

§ 85

Kurser och konferenser

§ 86

Anmälningsärenden

§ 87

Övrigt

§ 88

Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet
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Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 20 oktober 2005 kl 08.30 – 10.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Maria Persson (c)

ersättare

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Ewa Bellwaldius
rektor/chef Caj Eriksson föredragning §§ 82-83
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning §83
rektor/chef Johan Melin, föredragning §83
rektor/chef Maria Persson, föredragning §83
rektor Leif Pettersson, föredragning §83
rektor Anita Wranker, föredragning §83

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Rosell (v)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 81 - 88

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad
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§ 81
Information
- Beslutsgång – EU-programmet
Göran Palmér informerar om beslutsgången när det gäller EU-programmet.
Ärendet tas upp i utbildningsnämnden när det är färdigberett.
Informationen tas till protokollet.
_______________
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Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§ 82
Budgetuppföljning september 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 30 september 2005 uppgår till
+ 2,9 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 4,1 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 1,0
- 1,5
+0
+ 0,5
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ I prognosen har antagits att det överskott med 1,2 mkr på helår som idag finns,
på det interkommunala nettot till andra huvudmän kommer att kvarstå.
§ I prognosen har antagits att vuxenutbildningens påbörjade arbete med att öka
antalet producerade timmar lyckas och att vi kan få en återbetalning med 800 tkr
av innevarande års statsbidrag.
§ Det antas att samtliga sparåtgärder kommer att klaras och att de får full
ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 oktober 2005, § 49, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 september och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Skrivelse angående åtgärder med anledning av budgetunderskott 2005 för
Vuxenutbildningen redovisas.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Sammanträdesprotokoll
2005.252.619

§ 83
Utvärdering av Skolplanen: Åtagande gentemot personalen
Enligt Skolplanen för de frivilliga skolformerna i Karlskrona kommun ska åtagandena
gentemot personalen utvärderas våren 2005.
Det anges sex åtaganden i Skolplanen:
1. rekrytera personal med rätt kompetens och samarbetsförmåga
2. skapa utvecklings- och karriärvägar för all personal
3. verka för arbetsdelning med näringsliv/bransch och högskola. Minst fyra projekt
redovisas under mandatperioden
4. prioritera kompetensutveckling och avsätta minst 1,5% av personalbudgeten för
detta. All personal ska ha en individuell utvecklingsplan, utarbetad i samarbete med
närmaste chef
5. tydliggöra ledarrollen genom kontinuerlig ledarutveckling
6. kontinuerligt utveckla en decentraliserad organisation som bygger på aktivt
personalansvar och inflytande.
En enkät med 6-gradig skala genomfördes av all personal där svarsfrekvensen var 64%.
Resultaten och åtgärdsplanerna redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 oktober 2005, § 50, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppföljning av genomförda åtgärdsplaner ska ske hösten 2006.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 84
Delegeringsärenden
Inga delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 85
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 86
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

§ 111
Förslag till ny ledningsplan för extra
ordinära händelser samt reglemente
för Krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige

§ 131
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 136
Offensiva åtgärder för ungdomar
med socialbidrag

Kommunfullmäktige

§ 137
Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2006

Kommunfullmäktige

§ 140
Komplettering till Policy för
representation och gåvor

Kommunfullmäktige

§ 141
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge

Kommunstyrelsen

§ 166
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005

Programråd Omvårdnadsprogrammet

Protokoll 2005-09-23

Skolverket

Kommunblad med jämförelsetal
för huvudmän – ersätter tidigare
utsänt kommunblad

Maria Persson
_______________

Tack för uppvaktningen

Sign

Sign
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§ 87
Övrigt
”Handlingsplan och rutiner för samverkan mellan grundskolan och Individuella
programmet angående särskilda prövningar för elever inskrivna i Individuella
programmet” delas ut.
_______________
Maria Persson (c) tackar för uppvaktningen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

Sammanträdesprotokoll
2005.226.102

§ 88
Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Nina Gunnarsson (m) till ersättare i arbetsutskottet.

_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 november 2005

Sign

§ 89

Budgetuppföljning oktober 2005

§ 90

Reviderat resursfördelningssystem för gymnasieskolan

§ 91

Yttrande: Strategi och inriktningsdokument samt handlings- och
åtgärdsplan för Världsarvet örlogsstaden Karlskrona

§ 92

Yttrande över motion: Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan

§ 93

Delegeringsärenden

§ 94

Kurser och konferenser

§ 95

Anmälningsärenden

§ 96

Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 17 november 2005 kl 08.30 – 10.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Mårten Ekblad (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Suzanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Emma Henning (m)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Caj Eriksson föredragning §§ 89
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning § 89
programrektor Britt-Louise Rickardt, föredragning § 89

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nina Gunnarsson (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 89 - 96

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Nina Gunnarsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§ 89
Budgetuppföljning oktober 2005
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 31 oktober 2005 uppgår till
+ 0,6 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 2,6 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 1,6
- 2,1
- 0,1
+ 0,5
+0
+ 0,1

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ För att uppnå ett nollresultat har det införts ett inköpsstopp i förvaltningen. Det
förväntas att alla förstår viktigheten av detta och följer direktiven.
§ I prognosen har antagits att det överskott med 1,2 mkr på helår som idag finns,
på det interkommunala nettot till andra huvudmän kommer att kvarstå
§ I prognosen har antagits att förvaltningen inte får någon återbetalning av
innevarande års statsbidrag. Men vuxenutbildningens påbörjade arbete med att
öka antalet producerade poäng fortskrider. Förhoppningen är att det skall lyckas
och att vi kan få en återbetalning med 800 tkr av innevarande års statsbidrag.
§ I prognosen har antagits att ferielöneskulden genererar ett överskott med 500 tkr
precis som tidigare i år. Vid en avstämning per den siste oktober stämmer
antagandet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 52, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
2005.273.043
Samtliga rektorer
Akten
§ 90
Reviderat resursfördelningssystem för gymnasieskolan
Utbildningsnämnden beslutade om ett resursfördelningssystem den 29 maj 2002, § 42.
I samband med revisionsrapporten, FA2005, har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag
att vidareutveckla resursfördelningsmodellen till gymnasieskolan och förändra den så
att den kan användas kontinuerligt utan omfattande administrativt arbete.
Den beslutade modellen har under åren inte fullt ut använts. Dels på grund av att
modellen är administrativt tung, dels på grund av ett kärvt ekonomiskt läge.
Förslaget innebär att en budget läggs utifrån den organisation som gäller den 31 oktober
året innan det nya budgetåret. Intäkter/kommunbidrag motsvarande den budgeten som
respektive enhet har kommer att läggas ut. Varje skola kommer att ha en nollbudget.
Sedan kommer intäkterna att justeras i redovisningen utifrån det verkliga elevantalet på
respektive skola. Ökar elevantalet ökar skolans intäkter och enheten kan då även öka
kostnadssidan i motsvarande grad. Det motsatta gäller om skolans elevantal minskar.
Justeringarna ska ske månadsvis.
I förslaget kommer justeringen efter elevantal att omfatta 25% av elevpengen, vilket
bedöms vara den rörliga del som behov uppstår för, om ytterligare en elev tillkommer.
I det reviderade förslaget kommer det centralt att finnas ett konto under förvaltningschefen där förvaltningen budgeterar för den verksamheten som bedrivs i egen regi och
ett konto där förvaltningen budgeterar för köp och sälj av verksamhet hos/till annan
skolhuvudman.
Igångsättandet att fördela pengar mellan skolenheterna införs från och med budgetåret
2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 53, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa den reviderade resursfördelningsmodellen

att

resursfördelningsmodellen börjar gälla fr o m budgetåret 2006

att

uppdra åt förvaltningschefen att fördela resurser till de olika gymnasieskolorna enligt den fastställda modellen

att

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningsmodellen till budgetåret 2007.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
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§ 91
Yttrande: Strategi och inriktningsdokument samt handlings- och åtgärdsplan
för Världsarvet örlogsstaden Karlskrona
Världsarvsrådet har arbetat fram ett förvaltnings- och utvecklingsprogram för
världsarvet örlogsstaden Karlskrona. Utbildningsnämnden bereds möjlighet att yttra sig
om detta.
Utnämnandet av Karlskrona till världsarvslistan är en mycket betydelsefull utmärkelse,
som ger stora möjligheter för Karlskronas framtid.
Utbildningsförvaltningen stöder Världsarvsrådet Karlskronas handlingsplan och
utvecklingen av rådets arbete.
Sid 6
Stärka världsarvsrådets roll som kunskapsorganisation och att vidareutveckla detta till
en samlande kraft som stöder och driver på arbetet i visionens och målens riktning.
Genom världsarvsrådet öppna för en levande och konstruktiv dialog mellan
huvudintressenterna och att nå en bättre samordning av kompetenser och resurser.
Kraftsamla kring världsarvsarbetets centrala grundfrågor och att få till stånd en ökad
fokus på de långsiktigt viktigaste insatserna.
Särskilt viktigt för Utbildningsförvaltningens ansvarsområde är utvecklingen av
”nätmiljön” och samarbete kring utbildning av eleverna om Världsarvet örlogsstaden
Karlskrona.
Sid 17-18
Fokusområde 5
Bildning och delaktighet
För att begreppet världsarv ska ha ett fortsatt starkt stöd i det allmänna medvetandet
måste begreppet vara väl förankrat hos många människor. …
Att samarbeta med utbildningssamhället, bildningsförbunden och olika
intresseföreningar är en i Karlskrona väl beprövad metod för att stimulera det
långsiktiga engagemanget i världsarvsarbetet. …
…
Skolan är vår största ”kulturinstitution” och att bygga utbildningspaket kring
världsarvets rika kunskapsinnehåll är ett led i att utveckla örlogsstaden som lärmiljö och
bildningsresurs. …
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Den nya läroplanen öppnar dörren på vid gavel för att introducera
världsarvsundervisningen i skolan och ger frihet till elever, lärare och lokalpolitiker att
själva forma och fördela undervisningstid. Detta ger utrymme för att samarbeta med
skolan i permanenta former och att använda världsarvet som en ämnesövergripande del
i undervisningen. Att Sverige har förändrats till ett mångkulturellt samhälle ställer
dessutom nya krav på skolan och museerna att spegla örlogsstadens historia också bland
de nya svenskarna.
…
Skolan har ansvar för kulturen som en del i lärandet och nya insatser för att
vidareutveckla världsarvet bör komma till stånd. …
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 54, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna synpunkter enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 92
Yttrande över motion: Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan
Utbildningsnämnden har av idrotts- och fritidsförvaltningen erhållit nämnda motion
för yttrande.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige skall utreda möjligheten att erbjuda
föräldrastöd enligt Folkhälsoinstitutets förslag till regeringen.
Utbildningsförvaltningen har deltagit i ett för den mjuka roteln gemensamt
föräldrastödsarbete. Föräldrautbildningen har vänt sig till olika föräldragrupper i
kommunen och varit i form av cirklar men också ett antal föreläsningar under olika
angelägna rubriker. Det är även fortsättningsvis angeläget att denna typ av
föräldrautbildning drivs med regelbundna intervaller.
Innehållet i ”utbildningen” bör givetvis förändras så det anpassas efter målgrupp och
följer aktuell forskning.
Utbildningsförvaltningen menar att den önskade utbildningen idag finns och att den
måste fortleva men förändras utifrån behov och aktuell forskning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 55, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna yttrande enligt ovan

att

därmed anse motionen besvarad.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 93
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över detaljplan för Järavägen. UN2005.218.214.
Yttrande över program för detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43.
UN2005.234.214.
Yttrande över detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl. UN2005.205.214.
Yttrande över detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl. UN2005.206.214.
Yttrande över detaljplan för del av Flundran 3 m fl på Saltö. UN2005.246.214.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 94
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 95
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet
_______________
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§ 96
Övrigt
Utbildningschefen informerar om att:
-

utbildningsmässan i Vedeby var välbesökt och att informationen om gymnasieskolorna i Karlskrona kommun genomfördes professionellt

-

TIME-gymnasiet har fått i uppdrag att se över möjligheten att starta ett
Europaprogram. Detta kommer inte att bli klart förrän till höstterminen 2007.

-

Ultra Education AB har återtagit sin ansökan om rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Karlskrona kommun.

________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2005
§ 97

Budgetuppföljning november 2005

§ 98

Internbudget 2006

§ 99

Framställan angående etablering avseende uppförande av NPF Center

§ 100 Handlingsplan: Kränkande behandling
§ 101

Delegeringsärenden

§ 102 Kurser och konferenser
§ 103 Anmälningsärenden
§ 104 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 17 november 2005 kl 08.30 – 10.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Suzanne Weigl (s)
Emma Henning (m)

ersättare

Laila Karlsson (s)
Mikael Karlsson (s)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Caj Eriksson föredragning § 97
IT-samordnare Lennarth Hanson föredragning § 97

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 97 - 104

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….
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Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 30 november 2005 uppgår
till – 1,3 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1,0 mkr.
Prognosen visar en negativ avvikelse med 300 tkr för år 2005, men under förutsättning
att samtliga vidtagna åtgärder klaras prognostiseras med ett nollresultat.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 1,8
- 2,5
- 0,2
+ 0,5
+0
+ 0,1

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ För att uppnå ett nollresultat är det fortsatt inköpsstopp i förvaltningen. Det
förväntas att alla förstår viktigheten av detta och följer direktiven.
§ I prognosen har antagits att det överskott med 1,3 mkr på helår som idag finns,
på det interkommunala nettot till andra huvudmän kommer att kvarstå
§ I prognosen har antagits att förvaltningen inte får någon återbetalning av
innevarande års statsbidrag. Men vuxenutbildningens påbörjade arbete med att
öka antalet producerade poäng fortskrider. Förhoppningen är att det skall lyckas
och att vi kan få en återbetalning med 800 tkr av innevarande års statsbidrag.
§ I prognosen har antagits att ferielöneskulden genererar ett överskott med 500 tkr
precis som tidigare i år. Vid en avstämning per den siste oktober stämmer
antagandet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2005, § 57, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 november och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Jörgen Andersson (c) tillstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 98
Internbudget 2006
Enligt liggande förslag till budget 2006 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 207,8 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt nedan:
Enligt budgetdirektiv
Tillskott för volym- och kvalitetsökning
Tillskott till Individuella programmet
Preliminär kompensation löneökningar 2005
Ramjustering telefoni
Summa budgetram

198,5
5,0
1,5
3,0
-0,2
207,8

Den preliminära budgetramen kommer att justeras för den faktiska lönekompensationen för år 2005, som i dagsläget inte är känd, avvikelsen bör dock vara ganska liten.
Vidare kommer kompensation för prisökning med 1% förutom köp av elevplatser från
friskolor, där kompensationen är 2,5%. Vidare kommer vårt intäktskrav att uppräknas
med 2%. Ytterligare ramjusteringar skall ske för lokalhyror och för pc-avgifter. Storleksordningen på dessa är idag oklara. Dock skall dessa ramjusteringar vara kostnadsneutrala för förvaltningen.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner, statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning, Wernersson-pengar och försäljning av tjänster
från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat på
relativt höga hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra kommuner och
kostnader för läromedel/materiel.
Förslag till internbudget för år 2006 beaktar:
- 2005 års internbudget
- effekterna av under år 2005 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar p g a
genomförda och planerade ombyggnader samt helårseffekt av höstens personalneddragningar
- prognos för utfall 2005
- den befarade effekten av ökat utflöde till annan huvudman
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Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna
men de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål
i enlighet med vad budgeten tillåter.
Antalet elever/program och totalt är utgångspunkt i resursfördelningssystemet. Förändras elevbilden utifrån elevernas val skall utbildningsnämnden kunna följa upp
eventuella avvikelser utifrån detta.
Likaså antalet elever som budgeten är beräknad utifrån dels avseende intäkter från
andra skolhuvudmän och dels avseende kostnader till andra skolhuvudmän.
Ett annat lämpligt mått att följa upp är andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år.
Enligt beslutad budget i kommunfullmäktige har utbildningsnämnden tilldelats
ytterligare 5 mkr för 2006. Budgettillskottet finns placerat i en reserv under kommunstyrelsen.
I reserv under kommunstyrelsen finns även 1,5 mkr (3 mkr på helår) avsatt för heltidsundervisning av Individuella programmets elever från och med hösten 2006.
Utbildningsnämnden skall hemställa hos kommunstyrelsen om att få ta del av dessa
pengar nu. Detta för att kunna få effekt av ökad lärartäthet, utökad kompetensutveckling
och en förstärkt elevvård för budgetåret 2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2005, § 58, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till internbudget för år 2006

att

hemställa hos kommunstyrelsen om tilldelning av beslutad reserv
om 5 mkr utifrån lagt förslag

att

hemställa hos kommunstyrelsen om tilldelning av beslutad reserv för
Individuella programmet utifrån lagt förslag

att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

uppdra år utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

att

ansvarsområdenas internbudgetar redovisas i nämnden

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 99
Framställan angående etablering avseende uppförande av NPF Center
Antalet ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde har de senaste åren ökat.
Inom förvaltningen har ett nära samarbete etablerats med handikappförvaltningen
för att lösa dessa ungdomars behov då det ofta är en helhetslösning som efterfrågas.
En del av dessa ungdomar har med gemensamma ansträngningar kunnat lösas på
hemmaplan medan andra har krävt särskilt anpassade boenden och skolformer på
annan ort. Åtgärder och insatser som i regel varit mycket kostnadskrävande.
Utbildningsförvaltningen och handikappförvaltningen planerar nu att koncentrera sina
gemensamma insatser till ett NPF Center. Målsättningen är att samordna och optimera
stödet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder i hemkommunen.
Centret skall innehålla en boendedel för begränsat boende t ex under gymnasieutbildningstiden, en korttidsdel för boendeavlastning, vardag/natt eller helg, lokaler
för skolgång/utbildning, lokal för boendeträning och social träning. Totalt skall
verksamheten kunna ta emot åtta ungdomar.
Denna elevgrupp behöver förutom skolgång också tillgång till fritidsstöd. Därför
har förvaltningarna inriktat sitt arbete på en etablering i anslutning till Vodafone
Arena Rosenholm. Rosenholmsområdet erbjuder just den positiva attityd och känsla
som dessa elever behöver.
Utbildningsförvaltningen och handikappförvaltningen föreslås därför respektive
nämnd att begära hos tekniska nämnden att undersöka möjligheten hos Vasallen
att etablera en verksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder i befintliga lokaler vid Vodafone Arena Rosenholm.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2005, § 59, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

begära att tekniska nämnden undersöker möjligheterna för en
etablering av NPF Center på Vodafone Arena Rosenholmsområdet.

Eva-Marie Malmgren (s) och Kristian Eriksen (kd) tillstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 100
Utbildningsförvaltningens övergripande handlingsplan mot kränkande
behandling
Enligt nämndbeslut, innevarande mandatperiod, ska vissa handlingsplaner beslutas
av nämnden.
Handlingsplanen för att förbättra den sociala miljön och motverka våld/mobbning
samt handlingsplanen för främlingsfientlighet, trakasserier och hot med rasistiska
inslag ersätts av utbildningsförvaltningens övergripande handlingsplan mot
kränkande behandling.
Under rektors ledning, arbetar elever och personal, under våren 2006, fram lokal
handlingsplan mot kränkande behandling, vilken bygger på den övergripande.
Skolorna behöver utveckla egna strategier och metoder.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 oktober 2005, § 60, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna utbildningsförvaltningens övergripande handlingsplan
mot kränkande behandling.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
________________
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§ 101
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevläsårstider 2006/2007 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2005.270.608
Tillfällig avstängning av elev. UN2005.262.606
Tillfällig avstängning av elev. UN2005.265.606
Inrättande av lokala kurser, LIA, för Lärlingsprogrammet. UN2005.286.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 102
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 103
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

§ 149
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 150
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 153
Friskvårdspolicy för Karlskrona
kommunkoncern

Kommunfullmäktige

§ 176
Budget 2006 och plan 2007-2008 för
Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 177
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 178
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 186
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, tydlig
politisk vilja

Kommunfullmäktige

§ 187
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, det skall
synas vad vi gör/inte gör

Kommunfullmäktige

§ 188
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, barn som
kunskapskällor

Kommunfullmäktige

§ 189
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser
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Kommunfullmäktige

§ 190
Svar på motion om självförsvarskurs
som individuellt valbar kurs på
gymnasiet

Kommunfullmäktige

§ 191
Svar på medborgarförslag om större
ekonomiska resurser till vuxenutbildningen

Kommunfullmäktige

§ 192
Svar på motion om förändrad
nämndsorganisation för vuxenutbildningen

Kommunstyrelsen

§ 209
Tidplan för ekonomisk rapportering
och personaluppföljning för
Karlskrona kommunkoncern år 2006

Skolverket

Beslut angående ansökan från Ultra
Education AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för utbildning
vid den fristående gymnasieskolan
John Bauergymnasiet i Kalmar
kommun.

Arvidsjaurs kommun
Västerås stad

Trafikflygarutbildning inom det
offentliga skolväsendet

________________
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§ 104
Övrigt
Göran Palmér informerar om att Skolverket ska göra inspektion av skolväsendet
i Karlskrona kommun under 2006.
________________
Bengt Fröberg (m) ställer frågor om möjligheten att välja moderna språk första året i
gymnasieskolan.
________________
Ordföranden tackar politiker och tjänstemän för gott samarbete under det gångna året
och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Kristian Eriksen (kd) tackar ordföranden, ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden
samt tjänstemännen för året som gått och önskar alla en god jul och gott nytt år.
Göran Palmér tackar ordföranden, ledamöter och ersättare för ett händelserikt år
och för gott samarbete och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 1 februari 2006

Sign

§ 1

Information
- KKKHV-enkäten
- Samarbete med Atteridgeville i Sydafrika
- Skolverkets inspektion av skolväsendet i Karlskrona kommun

§ 2

Utveckling av skolor Trossö/Vämö

§ 3

Svar på motion angående ”Adoptera en äldre”

§ 4

Kompletteringsval: arbetsutskottet

§ 5

Kompletteringsval: kontaktpolitiker

§ 6

Delegeringsärenden

§ 7

Kurser och konferenser

§ 8

Anmälningsärenden

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 1 februari 2006 kl 08.30 – 11.25

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Jesper Magnusson (s)
Lisa Maria Alexandersson (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Suzanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)

ersättare

Mikael Karlsson (s)
Sven Siwe (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Emma Henning (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
verksamhetscontroller Lena Netterstedt information § 1
administrativ chef Mikael Thornéus information § 1
ekonom Ewa Bellwaldius information § 1
ekonom Anders Svensson information § 1
Åke Karlsson information § 1
Kjell Kjellgren information § 1
Ann-Christine Bohman information § 1

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign

2

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 1 - 8

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§1
Information
- KKKHV-enkäten
Kjell Kjellgren och Åke Karlsson från kommunledningsförvaltningen redovisar
en studie av gymnasieskolan som har genomförts i Kalmar, Karlskrona, Kristianstad,
Växjö och Halmstad. Studien har gjorts utifrån ett kommunstyrelseperspektiv med
frågan vad kommunerna får ut i verksamhetsvolym och resultat för satsade pengar.
Studien avser endast gymnasieverksamhet i egen regi.
________________
- Samarbete med Atteridgeville i Sydafrika
Ann-Christine Bohman informerar om att utbildningsförvaltningen har fått 190 000
kronor i bidrag från Sala Ida för att genomföra en förberedelsefas som ett led i
samarbetet med Atteridgeville i Sydafrika.
________________
- Skolverkets inspektion av skolväsendet i Karlskrona kommun
Lena Netterstedt informerar om Skolverkets inspektion av skolväsendet i
Karlskrona kommun.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska nämnden
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2006.15.291

§2
Utveckling av skolor på Trossö/Vämö
Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-23, § 176, att uppdra till de tre nämnderna
barn- och ungdom, utbildning och tekniska att i samarbete presentera förslag kring
utveckling av skolor på Trossö och Vämö i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till tekniska nämnden att inleda
förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans lokalbehov på
Rosenholmsområdet och därefter återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att
§ vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året
flyttar till Rosenholmsområdet
§ Rosenfeldtskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola F-5/6
§ frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för grundskolan år
6/7-9 med en profilering mot naturvetenskap och teknik
§ Vämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn skall
ha sin undervisning
§ Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala
förskolan
Kostnaderna för erforderliga ombyggnader inarbetas i investeringsbudgeten och planen
för de närmaste tre åren. Finansiering av uppkommande drift- och underhållskostnader
prövas vid ett senare tillfälle när ett mer detaljerat underlag finns framtaget.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9.

Yrkanden
Kristian Eriksen, kd, yrkar på den borgerliga gruppens vägnar avslag till
arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga gruppens
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka arbetsutskottets
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka den borgerliga gruppens yrkande röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2005.248.739

§3
Svar på motion angående ”adoptera en äldre”
I motion till kommunfullmäktige har föreslagits att elever på Omvårdnadsprogrammet
skulle få möjlighet att ”adoptera” en äldre person som de skulle kunna gå och hälsa på
ibland när de har tid och möjlighet.
En representant för Röda Korset har informerat Omvårdnadsprogrammets utvecklingsråd om ”adoption” av äldre. Verksamheten har under innevarande termin påbörjats i
samarbete med Röda Korset. Hittills har en handfull elever anammat idén och
”adopterat” en äldre person. Rekrytering för att få fler elever aktiva i verksamheten
pågår.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2006, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2006.16.102

§4
Kompletteringsval till arbetsutskottet
Christer Holmberg (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden
och därmed har även uppdraget som ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott
blivit vakant.
Eva-Marie Malmgren (s) föreslår att Jesper Magnusson (s) utses till ersättare i
arbetsutskottet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Jesper Magnusson (s) som ersättare i utbildningsnämndens
arbetsutskott.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2006.17.102

§5
Kompletteringsval: kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Sven Siwe (s) och Emma Henning (m) som kontaktpolitiker
för Törnströmska gymnasiet samt städ/vaktmästeri och skolmåltid/
café i kvarteret

att

utse Mikael Karlsson (s) som kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet
samt båda biblioteken och städ/vaktmästeri i kvarteret

att

utse Elsmari Furuvall-Mattsson som kontaktpolitiker för Vuxenutbildningen/
TIME-gymnasiet samt uppdragsutbildning och förvaltningskontor

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§6
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande som vikarierande utbildningschef. UN2005.296.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§7
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

11

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 februari 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§8
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 229
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 232
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005

Kommunfullmäktige

§ 234
Budget- och verksamhetsuppföljning
oktober år 2005

Kommunfullmäktige

§ 235
Förslag till informationspolicy för
Karlskrona kommun

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2005-12-12

Statsrådsberedningen

Propositionsförteckning
Riksmötet 2005/2006

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 1 mars 2006

Sign

§ 9

Information
- De moderna språken i Karlskrona kommuns skolor – ett utvecklingsprojekt
lå 2005/2006
- Rapport om intagningen

§ 10

Bokslut 2005

§ 11

Översyn av ledningsorganisationen vid utbildningsförvaltningen

§ 12

Delegeringsärenden

§ 13

Kurser och konferenser

§ 14

Anmälningsärenden

§ 15

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 1 mars 2006 kl 08.30 – 11.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s) föredragning
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Lisa Maria Alexandersson (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s) beslut §§ 10-15

ersättare

Suzanne Weigl (s) föredragning
Mikael Karlsson (s)
Sven Siwe (s)
Karl-Gösta Svensson (m) föredragning
Emma Henning (m)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius föredragning
ekonom Anders Svensson föredragning
personalsekreterare Marianne Hansson föredragning
Elisabet Malvebo föredragning
rektor/chef Caj Eriksson föredragning
rektor/chef Johan Melin föredragning
rektor/chef Maria Persson föredragning
rektor/chef Karl-Erik Olsson föredragning
rektor Anita Wranker föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign

2

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 9 - 15

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§9
Information
- De moderna språken i Karlskrona kommuns skolor – ett utvecklingsprojekt
läsåret 2005/2006
UN2006.34.612
Elisabet Malvebo, språklärare vid af Chapmangymnasiet, redogör för sin delrapport
”De moderna språken i Karlskrona kommuns skolor”, som innehåller följande
rubriker:
1. Ett brett språkdidaktiskt perspektiv – en lärandemiljö för språken
2. Motivation
3. Kursstruktur
4. Avhopp från kurser
5. Internationella kontakter
6. IKT och annat arbetsmaterial
7. VT 2006 och kommande läsår
8. Slutkommentar
Rapporten innehåller dessutom en sammanfattande beskrivning av gemensam språksatsning i kommunen samt av fortbildningsfrågor för lärarna i moderna språk år 6
till gymnasiet.
________________
Intagningsstatistik
Göran Palmér informerar om antalet sökande till gymnasieskolorna läsåret 2006/2007.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§ 10
Bokslut 2005
Göran Palmér och Ewa Bellwaldius informerar om Årsredovisningen för år 2005 som
innehåller:
• Årets händelser
• Ekonomiskt utfall
• Miljö
• Framtiden
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Finansieringsanalys
• Enheternas bokslut
• Kommentarer årsbokslut
• Verksamhetsmått gymnasieskolan
• Verksamhetsmått vuxenutbildningen
• Investeringsuppföljning 2005
• Enheternas verksamhetsberättelser
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 februari 2006, § 7, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsredovisningen för 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.

Marianne Hansson redogör för Personalbokslut 2005.
Diskussion förs om personalstatistiken. Utbildningsnämnden är enig om att
den bör ses över.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2006.35.020

§ 11
Översyn av ledningsorganisationen vid utbildningsförvaltningen
Under hösten 2005 genomfördes, på uppdrag av utbildningsnämnden, en översyn
av utbildningsförvaltningens ledningsorganisation i syfte att klarlägga om
organisationens dimensionering var adekvat samt vilka förbättringsmöjligheter som bör
vidtas.
Utredningen genomfördes av extern utredare.
Den nu avlämnade rapporten visar att den totala ledningsorganisationen inom
utbildningsförvaltningen är rätt dimensionerad men att den internt inom organisationen
bör omfördelas. Rapporten visar därutöver ett antal förbättringsområden, exempelvis
mellan skolor, rollfördelning förvaltningsledning – skolledning, informationsproblem,
behov av vissa strukturförändringar, brister i befogenheter enligt delegations- och
ansvarsplan m m. En del av förbättringsområdena är kända och åtgärder har vidtagits
för att tydliggöra bl a rollfördelning förvaltning – skolledning.
Översynen kommer att ligga till grund för samtal inom förvaltningen för att ytterligare
klarlägga och få en fördjupad bild av vissa synpunkter som ibland upplevs
motsägelsefulla. Därefter kommer förvaltningen att vidta erforderliga åtgärder och
anpassningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 februari 2006, § 8, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna lämnad översyn

att

uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta det redan påbörjade
förbättringsarbetet och vidta erforderliga anpassningar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 12
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl. UN2006.21.214
Prislista över elevkostnad för utbildning under vårterminen 2006.
UN2006.26.606
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 13
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 10
Utvärdering av integrationsplaner för
2004 och reviderade planer för 2005 –
2006 för Karlskrona kommunkoncern

Skolverket

Ansökan från UVS Gymnasium AB
om rätt till bidrag för en fristående
gymnasieskola i Ronneby kommun

Specialpedagogiska institutet

Tidningen ”Lika värde” 1/2006

Utvecklingsråd Hantverksprogrammet
Frisör

Sammanträdesprotokoll
2006-01-30
Lärarnas tidning nr 2 och 3
Pedagogiska Magasinet nr 1

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Övrigt
Göran Palmér informerar om besök från Kaliningrad. Syftet är att skriva ett
samarbetsavtal angående utbildning.
_______________
Rune Lindberg (s) ställer frågor om Skolverkets inspektion.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 mars 2006

Sign

§ 16

Budgetuppföljning februari 2006

§ 17

Utvärdering av utbildningsnämndens integrationsplaner 2005

§ 18

Revidering av utbildningsförvaltningens jämställdhetsplan

§ 19

Delegeringsärenden

§ 20

Kurser och konferenser

§ 21

Anmälningsärenden

§ 22

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 29 mars 2006 kl 08.30 – 10.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s) föredragning
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Suzanne Weigl (s)
Mikael Karlsson (s) beslut
Karl-Gösta Svensson (m)

ersättare

Mikael Karlsson (s) föredragning
Sven Siwe (s)
Emma Henning (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius föredragning
ekonom Anders Svensson föredragning
jämställdhetsombud Andreas Thestrup

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 10 april 2006

Sign

Sign

Sign

2

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 16 - 22

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 april 2006 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2005.137.042

§ 16
Budgetuppföljning februari 2006
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 28 februari 2006 uppgår till -11,7 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, 11,3 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ Att förvaltningen klarar att ta emot fler elever till gymnasieskolan till
höstterminen inom den budgetram som föreligger
§ Att vuxenutbildningen klarar att genomföra den omstrukturering som enheten
påbörjat.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 mars 2006, § 10, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2005.178.130

§ 17
Utvärdering av integrationsplaner 2005
Enligt kommunstyrelsens direktiv ska måluppfyllelsen och utvärdering av integrationsplanen inlämnas varje år till kommunstyrelsens integrationsberedning.
Integrationsarbetet har fortsatt under 2005 enligt det förbättringsförslag som föregående
års utvärdering gav upphov till; varje skola utformar sin egen integrationsplan för att få
större delaktighet.
Uppföljning av 2005 års integrationsplaner genomfördes hösten 2005 i enlighet med
nämndens beslut § 39 den 22 juni.
af Chapmangymnasiet:
Ehrensvärdska gymnasiet:
Fischerströmska gymnasiet:
Törnströmska gymnasiet
Vuxenutbildningen med
TIME-gymnasiet

måluppfyllelsen är 50%
måluppfyllelsen är 66%
måluppfyllelsen är 86%
måluppfyllelsen är 80%
måluppfyllelsen är 90%

Inom utbildningsnämndens övriga verksamheter bedrivs ett integrationsarbete på olika
sätt främst genom diskussioner på arbetsplatsträffar.
Måluppfyllelsen totalt är bättre än föregående år och visar en positiv utveckling.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 mars 2006, § 12, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående såsom utvärdering av Integrationsplanerna för 2005
där det konstateras att måluppfyllelsen förbättrats.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Jämställdhetsombud f v b
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2005.87.026

§ 18
Revidering av utbildningsnämndens jämställdhetsplan
Utbildningsförvaltningens jämställdhetsombud har genomfört en uppföljning av 2005
års Jämställdhetsplan och tagit fram ett förslag till en revidering för år 2006.
Utbildningsförvaltningen har sju jämställdhetsombud.
Utbildningsnämndens jämställdhetsplan är utformad utifrån kommunens fyra
målområden för jämställdhet.
Den uppföljning som genomförts visar att kompetensdagar i jämställdhetsfrågor
genomförts och att analys av lönestatistik lett till förändringar. Vidare kommer
arbetsgruppen inför i år att fokusera på att öka medvetenheten i jämställdhetsfrågor i
personalgruppen.
Arbetsgruppen har tagit fram förslag till en reviderad Jämställdhetsplan för år 2006.
Planen följer den mall som tagits fram och behandlar de fyra målområdena.
Arbetsutskottet har vid sammanträde en 15 mars 2006, § 13, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagen Jämställdhetsplan för år 2006

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 19
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Reviderat beslut angående elevläsårstider 2006/2007 för Karlskrona kommuns
gymnasieskolor. UN2005.270608
Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna 2006/2007.
UN2006.51.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 20
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2006-03-08

Kommunstyrelsen

§ 49
Ianspråktagande av särskilda reserver
för utveckling av gymnasieskolan och
satsning på det individuella program
met

Tekniska nämnden

§ 14
Utveckling av skolor på Trossö/Wämö

Skolverket

Årsredovisning 2005
Lärarnas tidning nr 4 och 5

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 mars 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 22
Övrigt
Göran Palmér informerar om att en marknadsförare/informatör har anställts vid
utbildningsförvaltningen.
_______________
Ordföranden informerar om att det nu är klart att hon tillsammans med Kristian Eriksen,
Göran Palmér och Ann-Christine Bohman ska resan till Atteridgeville i Sydafrika för
att påbörja förberedelsefasen inför samarbetet.
_______________
Rune Lindberg (s) ställer frågor om Skolverkets inspektion.
_______________
Ordföranden tackar avgående ledamot Jörgen Rosell (v) för gott samarbete.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 april 2006

Sign

§ 23

Budgetuppföljning mars 2006

§ 24

Ansökan om inrättande av specialutformat program med riksintag

§ 25

Kvalitetsredovisning 2005

§ 26

Ansökan: SALA-IDA partnerskapsprogram

§ 27

Delegeringsärenden

§ 28

Kurser och konferenser

§ 29

Anmälningsärenden

§ 30

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 26 april 2006 kl 08.30 – 10.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Edlund (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Mikael Karlsson (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Sven Siwe (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Emma Henning (m)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson föredragning
verksamhetscontroller Lena Netterstedt föredragning
rektor/chef Leif Petersson föredragning
rektor/chef Karl-Erik Olsson föredragning
rektor/chef Caj Eriksson föredragning
rektor Anita Wranker föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nadzija Medic (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 23 - 30

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Nadzija Medic

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Ekon.
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2005.137.042

§ 23
Budgetuppföljning mars 2006
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 31 mars 2006 uppgår till +0 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, + 0,6 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ Att förvaltningen klarar att ta emot fler elever till gymnasieskolan till
höstterminen inom den budgetram som föreligger
§ Att vuxenutbildningen klarar att genomföra den omstrukturering som enheten
påbörjat.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 april 2006, §15, föreslagit
utbildningsnämnden besluta.
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
K-E Olsson
E Ljunggren
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2006.68.612

§ 24
Ansökan om inrättande av specialutformat program med riksintag
Eftersom inriktningen Sjöfartsteknik har lyfts ur från Energiprogrammet läsåret
2007/2008 måste vi ansöka om att få inrätta Sjöfartsteknisk utbildning som
specialutformat program med riksintag och inriktningarna matros och motorman.
Ansökan ska ställas till Skolverket/Utbildningsdepartementet senast den 15 maj 2006.
Skolan har i många år bedrivit utbildning till matros och motorman och utvecklingen
inom sjöfart pekar på att den Svenska Handelsflottan under de närmaste åren kommer
att öks sitt fartygstonnage.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 april 2006, § 16, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Törnströmska gymnasiet får ansöka om inrättande av Sjöfartsteknisk
utbildning som specialutformat program med riksintagningarna matros
och motorman.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
L Netterstedt
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2006.69.619

§ 25
Kvalitetsredovisning 2005
Enligt förordningen SFS 2005:609 (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje kommun och varje skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av
verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse ska redovisas.
I kvalitetsredovisningen för 2005 har en mall utifrån skolverkets arbetsmaterial, där
kvalitetsområden och kvalitetsindikatorer anges, använts.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 april 2006, § 17, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen för 2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2006.70.105

§ 26
Ansökan: SALA-IDA partnerskapsprogram
Karlskrona kommuns gymnasieskolor har sedan flera år tillbaka ett samarbete med
gymnasieskolor i Tshwane/Pretoria. Samarbetet har inneburit såväl elev- som personalutbyte mellan skolorna. Utbytet har varit oerhört värdefullt för alla inblandade och gett
nya perspektiv på egna och andras levnadsvillkor. Båda parter känner sig nu mogna
att ta ytterligare steg i samarbetet och ansöker därför om ett antal gemensamma projekt.
Sedan tidigare har SALA-IDA beviljat medel för en förberedelsefas av projekten.
En delegation från Utbildningsnämnden i Karlskrona har besökt Gauteng Department
of Education, Distrikt Tshwane (Pretoria) South för att gemensamt formulera
projekten. En preliminär version har tagits fram som kommer att slutarbetas vid
svarsbesöket i Karlskrona under våren. Projekten är utformade så att båda parter skall
dra erfarenheter ur varandras verksamheter. Vid Karlskronadelegationens besök
skapades ett antal nya kontakter mellan interna parter i Sydafrika och mellan
sydafrikanska och svenska beslutsfattare. Projekten har av vår medpart beskrivits som
oerhört viktiga då de fungerar som ”brobyggare” både mellan olika verksamheter i
Sydafrika och till verksamheter i Sverige.
Då ansökningstiden är relativt snäv och nämnden inte har ordinarie sammanträde
förrän efter ansökningstidens utgång är det viktigt att utbildningsnämnden beslutar att
godkänna en ansökan till SALA-IDA utifrån de preliminära projektförslag som finns
samt att uppdra åt utbildningsförvaltningen att i samarbete med den sydafrikanska
parten slututforma projekten och ansökan.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna preliminär projektansökan till SALA-IDA

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att i samverkan med Gauteng Department of
Education detaljutforma ansökan till SALA-IDA.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 27
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över: Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kv Wattrang.
UN2006.59.214
Yttrande över: Detaljplan för del av Mursleven 6 m fl. UN2006.47.214
Yttrande över: Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen. UN2006.45.214
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 28
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
Utbildningsnämnden beslutar
att

Lisa Maria Ek-Alexandersson och Nadzija Medic ska delta i
föreläsningen ”Hur ser svenskheten ut idag?”

_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 29
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 21
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunstyrelsen

§ 70
Taxor för kommunarkivets tjänster
Lärarnas tidning nr 6 och 7

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 april 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 30
Övrigt
Ordföranden tar upp den dåliga närvaron när kontaktpolitikerna besökte respektive
skola i samband med utbildningsnämndens sammanträde den 29 mars, och vädjar
till politikerna att prioritera uppdraget.
________________
Bengt Fröberg (m) efterlyser en översyn av beräkningsmodellen för anslag till
friskolorna.
Ordföranden svarar att ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
________________
Ordföranden informerar om att plusjobbare endast kan anställas av offentliga
förvaltningar.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 31 maj 2006

Sign

§ 31

Information
- Planerad organisation för det Individuella programmet
- Psykosocial enkät

§ 32

Delårsbokslut och budgetuppföljning samt personalnyckeltal

§ 33

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2006

§ 34

Rosenholmsgymnasiet

§ 35

Blekinge Teknikcollege

§ 36

Delegeringsärenden

§ 37

Kurser och konferenser

§ 38

Anmälningsärenden

§ 39

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Läsesällskapets bibliotek, Nordensköldska gården
onsdagen den 31 maj 2006 kl 08.30 – 11.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Edlund (m) föredragning kl 08.30 – 09.20
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Mårten Ekblad (s)
Karl-Gösta Svensson (m) föredragning/beslut 09.20 – 11.15

ersättare

Mikael Karlsson (s)
Sven Siwe (s)
Karl-Gösta Svensson (m) föredragning 08.30 – 09.20
Emma Henning (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
rektor/chef Johan Melin föredragning Rosenholmsgymnasiet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Rune Lindberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 31 - 39

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Rune Lindberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Information
Planerad organisation för det Individuella programmet
UN2006.111.612
Individuella programmet får den 1 juli 2006 en ny lagstiftning med starkt fokus på
kvalitetshöjning både vad avser innehåll och omfattning i tid. Det Individuella
programmet i Karlskrona kommun kommer från hösten 2006 att erbjuda heltidsstudier inom ett brett fält med viss anknytning till gymnasiets nationella program.
PRIV (programinriktat individuellt program)
Eleverna går 1-4 år på det Individuella programmet och då med inriktningen PRIV –
Handel eller Verkstad.
Individuellt program – Bas
För de elever som ej är behöriga till ett nationellt program och som har som mål att bli
antagna till ett sådant efter ett år på Individuellt program eller har för låga betygspoäng
för att komma in på ett nationellt program.
Individuellt program - Special
För de elever som vill höja sina betygspoäng från grundskolan och som har något
funktionshinder, är svagpresterande och/eller har sociala problem.
________________
Psykosocial enkät
Personalsekreteraren informerar om resultatet av den psykosociala enkäten 2005.
Totalt har ca 52% av de anställda besvarat enkäten.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
KLF
Ekon
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2005.137.042

§ 32
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2006 samt personalnyckeltal
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 30 april 2006 uppgår till - 6,1 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 4,9 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ Att förvaltningen klarar att ta emot fler elever till gymnasieskolan till
höstterminen inom den budgetram som föreligger
§ Att vuxenutbildningen klarar att genomföra den omstrukturering som enheten
påbörjat.
Personalnyckeltalen för utbildningsförvaltningen under perioden 05.12-06-03
redovisas. Dessa innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- timanställda arbetad tid i årsarbete
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar per anställd
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 maj 2006, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut med budgetuppföljningsrapport per den 30 april och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekon
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2006.110.605

§ 33
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2006
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som fastställdes av den politiskt tillsatta arbetsgrupp som arbetade
med frågan för två år sedan. Dessa bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats av Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts av utbildningsnämnden fastställd internbudget för år 2006. Hänsyn har även tagits till av kommunstyrelsen beviljade tilläggsanslag om totalt 5 miljoner kronor.
Som underlag för beräkningen har använts budgeterad elevvolym för vårterminen
samt av utbildningschefen fastställd preliminär undervisningsorganisation för höstterminen.
För beräknande av lönekostnadsökningar under år 2006 har utgångspunkten varit
en löneökning med 2,3% från och med 1 april.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 maj 2006, § 21, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2006 till fristående skolor enligt
förslaget

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska nämnden
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2006.112.287

§ 34
Rosenholmsgymnasiet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2005 §176 att uppdra till de tre
nämnderna barn- och ungdom, utbildning och tekniska att i samarbete presentera
förslag till utveckling av skolverksamheten på Trossö och att tekniska nämnden
skulle inleda förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans verksamhet på
Rosenholmsområdet.
I enlighet med detta beslut startade utbildningsnämnden i samråd med tekniska
nämnden omgående arbetet. Rektor Johan Melin utsågs till projektledare för
planeringen av en utbyggd gymnasieenhet på Rosenholm. I uppdraget angavs att
utöver den idag befintliga verksamheten också inrymma Idrottsledarprogrammet, SMIL, samt andra lämpliga program så att elevvolymen skulle utgöra en bärkraftig enhet
(cirka 500 elever).
För detta ändamål skapades en projektgrupp sammansatt av elev- och personalrepresentanter och skyddsombud. Arbetet har kännetecknats av stort inflytande och
delaktighet. Arbetsgruppen är enig i de förslag som redovisas.
Arbetsgruppen har efter samtal med elever och personal på flera gymnasieprogram
kommit fram till att Barn- och fritidsprogrammet är mest lämpat att tillföras Rosenholmsgymnasiet. Programmets struktur och innehåll kan nyttja de förutsättningar som
finns i Rosenholmsområdet. Dessutom har både elever och personal uttryckt sin önskan
att flyttas till området. Sökandebilden för höstterminen 2006 har givit ytterligare
möjligheter att samverka mellan programstrukturerna för att tillgodose val och ändå
kunna hålla samman utbildningarna som föreslås flytta till Rosenholm.
Två förslag har arbetats fram.
För att kunna inrymma den utökade verksamheten krävs en om- och tillbyggnad av
aktuell huskropp för att inrymma de funktioner på vilken verksamhetsidén kommer att
vila. Byggnaden är den som idag inrymmer Fordonsprogrammet och delar av Byggprogrammet. Målsättningen är att ombyggnaden står klar för inflyttning sommaren
2007. Det är väsentligt att detta datum hålls för att kunna genomföra de förändringar
som krävs för grundskolans inflyttning i kvarteret Läroverket.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 maj 2006, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

hemställa hos Tekniska nämnden att omgående starta projektering
av Rosenholmsgymnasiet enligt alternativ 1.

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

Yrkande
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag till förslaget.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kristian Eriksens
yrkande. Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

hemställa hos Tekniska nämnden att omgående starta projektering
av Rosenholmsgymnasiet enligt alternativ 1.

Den borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
KLF
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2006.113.612

§ 35
Blekinge Teknikcollege
Blekinge Teknikcollege ekonomisk förening har tillskrivit Karlskrona kommun
angående deltagande i och medfinansiering av Blekinge Teknikcollege.
Framställningen rör ett ekonomiskt bidrag om 100 000 kronor för år 2006 samt
att en lokal processledare utses.
Blekinge Teknikcollege handlar om att skapa förändrade teknikinriktade gymnasieutbildningar i regionen. Detta sker genom ett nära samarbete mellan teknikföretagen
och mellan de olika gymnasieskolorna.
Blekinge Teknikcollege är närmast att beskrivas som ett kvalitetsnätverk för tekniska
gymnasieutbildningar där varje utbildning måste leva upp till den fastställda kravnivån.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 17 maj 2006, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avslå begäran om bidrag på 100 000 kronor till Blekinge Teknikcollege
för år 2006

att

tillsätta en lokal processledare under perioden 2006-07-01—2007-06-30
för Blekinge Teknikcollege finansierad ur utbildningsnämndens reserv

att

ur nämndens reserv anslå 175 000 kronor för finansiering av processledaren
och uppdraget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 36
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förvaltningens representant i arbete med SVIT -06. UN2006.66.022
Ändring av tidigare beslut. Periodindelning läsåret 2005/2006 baserat på A-dagarnas
utlägg. UN2005.117.020
Ändring av tidigare beslut. Lärarnas arbetsår 2005/2006. UN2005.117.020
Periodindelning läsåret 2006/2007 baserat på A-dagarnas utläggning.
UN2006.74.020
Lärarnas arbetsår 2006/2007. UN2006.75.020
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 37
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

10

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 38
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 53
Budget- och verksamhetsuppföljning
i februari 2006

Kommunfullmäktige

§ 60
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2006

Kommunfullmäktige

§ 70
Svar på motion om att ”adoptera” en
äldre

Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Befolkningsprognos 2006-20015

Skolverket

Beslut angående ansökan från Galären
Utbildningar i Karlskrona AB om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun.
Lärarnas tidning nr 8 och 10

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

31 maj 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 39
Övrigt
----_______________

Sign

Sign

12

Sign

Sammanträdesdatum

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 21 juni 2006

Sign

§ 40

Budgetuppföljning maj 2006

§ 41

Utbildningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2006/2007

§ 42

Delegeringsärenden

§ 43

Kurser och konferenser

§ 44

Anmälningsärenden

§ 45

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Region Blekinges konferensrum
onsdagen den 21 juni 2006 kl 08.30 – 10.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Edlund (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Suzanne Weigl (s)
Karl-Gösta Svensson (m)

ersättare

Mikael Karlsson (s)
Sven Siwe (s)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

t f utbildningschef Mikael Thornéus
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
informatör Frida Bergstrand

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 40 - 45

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Lisa Maria Ek-Alexandersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2005.137.042

§ 40
Budgetuppföljning maj 2006
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 31 maj 2006 uppgår till – 8,7 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 8,1 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ Att förvaltningen klarar att ta emot fler elever till gymnasieskolan till
höstterminen inom den budgetram som föreligger
§ Att vuxenutbildningen klarar att genomföra den omstrukturering som enheten
påbörjat.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 25, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj och att överlämna densamma till
kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Intagn.enh.
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2006.51.612

§ 41
Utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2006/2007
Förslag till utbildningsorganisation redovisas. Sett till sökandebilden, ekonomi och
kvalitet är detta en optimal organisation med mycket få lediga platser och med en
relativt hög andel intagna på förstahandsval till flertalet utbildningsvägar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 juni 2006, § 26, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa utbildningsorganisationen 2006/2007 för gymnasieskolorna
årskurs 1 enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 42
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande som vikarierande utbildningschef. UN2006.121.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 43
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 44
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2006-05-16

Kommunfullmäktige

§ 80
Revisionsberättelse år 2005 och beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunstyrelsen

§ 119
Förslag till förstudie av nytt stadsbibliotek i Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 122
Projekteringstillstånd för ombyggnad
av Ehrensvärdska gymnasiet till
6/7-9 skola

Kommunstyrelsen

§ 129
Uppföljning av Volontärbyrån

Skolverket

Yttrande över ansökan om riksrekrytering för Sjöfartsteknik vid
Törnströmska gymnasiet i Karlskrona
kommun
Skoltidningen Kontrast nr 2
Lärarnas tidning nr 11-12

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 juni 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 45
Övrigt
Ordföranden föreslår att nämndens sammanträde flyttas från den 30 augusti
till den 6 september på grund av budgetarbetet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

flytta nämndens sammanträde från den 30 augusti till den 6 september.

_______________
Rune Lindberg (s) informerar om Intagningsnämndens arbete.
_______________
Bengt Fröberg (m) tar upp frågor om individualiserad undervisning vid SFI.
_______________
Ordföranden tackar politiker och tjänstemän för en spännande och givande vår
och önskar alla en skön sommar.
Eva-Marie Malmgren önskar ordföranden en skön och avkopplande semester.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 september 2006

Sign

§ 56

Information:
- Presentation av nya rektorer
- Personalnyckeltal
- Internationalisering

§ 57

Delårsbokslut/Budgetuppföljning

§ 58

Ombyggnad av Östersjöskolans kök, etapp två

§ 59

Programmål och programplan för Individuella programmet och
programinriktat Individuellt program

§ 60

Delegeringsärenden

§ 61

Kurser och konferenser

§ 62

Anmälningsärenden

§ 63

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 27 september 2006 kl 08.30 – 10.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s) föredragning kl 08.30 – 10.00
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe Suzanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s) beslutssammanträde kl 10.30 – 10.35
Emma Henning (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp) föredragning kl 08.30 – 10.00
Maria Persson (c)
ersättare

Laila Karlsson (s) föredragning kl 08.30 – 10.30
Mikael Karlsson (s)
Sven Siwe (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmer
verksamhetscontroller Lena Netterstedt föredragning
administrativ chef Mikael Thornéus föredragning
utvecklingschef Tommy Rönneholm föredragning
personalsekreterare Marianne Hansson föredragning
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson föredragning
rektor/chef Mary Mathiasson föredragning
vik rektor Karola Rosenberg föredragning
rektor/chef Johan Melin föredragning
rektor med programansvar Mattias Liedholm föredragning
rektor med programansvar Leif Petersson föredragning
rektor/chef Karl-Erik Olsson föredragning
rektor med programansvar Håkan Petersson föredragning
vik rektor med programansvar Marie Franzén föredragning
rektor Anita Wranker föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson (fp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 9 oktober 2006

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 56 - 63

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Hans-Göran Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 oktober 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§ 56
Information
Presentation av nya rektorer
Mattias Liedholm, Håkan Petersson, Marie Franzén och Karola Rosenberg
presenterar sig.
_______________
Personalnyckeltal
Marianne Hansson informerar om personalnyckeltalen för utbildningsförvaltningen
för mätperioden 051201 t o m 060731 som bl a innehåller:
§ Antalet anställda
§ Antalet årsarbetare
§ Timanställda arbetad tid i årsarbete
§ Genomsnittlig sysselsättningsgrad
§ Övertid/fyllnadstid, tim/anställd
§ Sjukdagar per anställd
_______________
Internationalisering
Lena Netterstedt informerar om internationella kontakter inom
utbildningsförvaltningen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2005.137.042

§ 57
Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2006
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 31 augusti 2006 uppgår till + 4,8 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, + 3,7 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
- 0,2
- 0,6
+0
+ 0,6
+0
+ 0,2

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 september 2006, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut med budgetuppföljningsrapport per den 31 augusti
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska förvaltningen
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2004.169.286

§ 58
Ombyggnation av Östersjöskolans kök, etapp två
En ombyggnation av Östersjöskolans kök pågår och beräknas vara avslutad i
oktober i år. Denna första etapp omfattar godsmottagning, sophantering, bardisk
samt ett förrådsutrymme.
En andra etapp finns planerad och omfattar omdisponering av kallskänk, spisar,
ugnar, kyl- och frysutrymmen, torrförråd och diskutrustning. I planeringsarbetet
har yrkeslärare på Hotell- och restaurangprogrammet samarbetet med tekniska
förvaltningen och med experter inom köks- och storhushållsbranschen.
Ombyggnation etapp två beräknas kosta ca 1,6 mkr. Förändringen innebär bl a
nedmontering av mindre vägg, ny golvbeläggning, el- och ventilationsarbeten.
Med dessa åtgärder kan
§ fler elever undervisas samtidigt i köket
§ en god arbetsmiljö erbjudas elever och personal
§ de krav som ställs avseende livsmedelshantering och miljö uppfyllas
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 september 2006, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

hos tekniska förvaltningen begära att ovan nämnda ombyggnation
etapp två, för Östersjöskolan, idag uppskattad till ca 1,6 mkr, kommer
till stånd under 2007.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Wranker
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2006.199.612

§ 59
Programmål och programplan för Individuella programmet och
programinriktat Individuellt program
Enligt Skollagen 5 kapitlet gymnasieskolan skall styrelsen för utbildningen fastställa
programmål för specialutformat program och för program som utformas för grupp av
elever.
Ett individuellt program skall först och främst förbereda för studier på ett nationellt
eller specialutformat program. Ett individuellt program kan också riktas mot ett
nationellt eller specialutformat program.
Med den förändring som nu gjorts av det Individuellt programmet på Fischerströmska
gymnasiet med flera inriktningar måste programmål och programplan för verksamheten
beslutas av nämnden.
Rektor har fått uppdraget och har tillsammans med personal utformat förslag till detta.
Skolverket har också haft möjlighet att se förslaget.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 september 2006, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa lämnat förslag till programmål och programplan för
Individuella programmet vid Fischerströmska gymnasiet

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 60
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Interkommunala ersättningar för höstterminen 2006. UN2006.189.605
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 61
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

9

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006 10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 62
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 112
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona
kommun.

Kommunfullmäktige

§ 120
Program för samarbete mellan
kommunerna Karlskrona och Baltijsk
för åren 2006-2010

Nina Edlund

Tack för uppvaktningen

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 september 2006 11
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 63
Övrigt
-------

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

29 november 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 november 2006

Sign

§ 64

Information:
- ”Skolan – elevens arbetsplats”
- Redovisning av enkätsvaren angående kontaktpolitikerverksamheten

§ 65

Budgetuppföljning

§ 66

Utredning och yttrande avseende anmälan till JO

§ 67

Svar till revisionen med anledning av granskningen ”Skolplanen som
styrinstrument”

§ 68

Delegeringsärenden

§ 69

Kurser och konferenser

§ 70

Anmälningsärenden

§ 71

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 november 2006
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 29 november 2006 kl 08.30 – 10.50

Beslutande

Ordförande
Christina Mattisson (s)
1:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (s)
ledamot
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Edlund (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
i ledamots ställe

Suzanne Weigl (s)
Mikael Karlsson (s)
Sven Siwe (s)
Emma Henning (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmer
verksamhetscontroller Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson föredragning
rektor/chef Mary Mathiasson föredragning
rektor/chef Leif Pettersson föredragning
schemaläggare Åke Stridh föredragning
elev Jennifer Persson föredragning
elev Moa Thorell föredragning
elev Nicole Koivula föredragning
elev Anna Linde föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson (fp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Hans-Göran Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign
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Sign
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§ 64
Information
”Skolan – elevens arbetsplats”
Leif Pettersson, Åke Stridh samt elever från Samhällsvetenskapsprogrammet informerar
om projektet som har som mål att skapa en gymnasieskola för alla.
Syftet med projektet är att erbjuda en skola där elever och personal har tillgång till sin
arbetsplats hela arbetsdagen och där följande nio punkter är fundamentala:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Medinflytande
Delaktighet
Demokrati
Eliminera ”tidstjuvar”
Personalutbildning som metod (elevernas lärande, pedagogik, didaktik, attityder,
kunskapssyn, människosyn, skolans uppdrag)
Eliminera sociala skillnader
Skolan anpassar sig till elevens behov och möjligheter
Lärarens roller, att undervisa och coacha
Involvera andra personalkategorier i (lärar-)arbetslag; t ex kurator, skolsköterska.
studie- och yrkesvägledare, speciallärare.

Informationen tas till protokollet.
________________
Redovisning av enkätsvaren angående kontaktpolitikerverksamheten
Lena Netterstedt redogör för enkätsvaren, som 13 av 20 ledamöter och ersättare har
svarat.
Informationen tas till protokollet.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 november 2006

4

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
2005.137.042
Kommunled.förv.
Akten
§ 65
Budgetuppföljning september och oktober 2006
September
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 30 september 2006 uppgår till + 0,5 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, + 0,2 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
- 0,2
- 0,8
+ 0,2
+ 0,6
+0
+ 0,2

Oktober
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 31 oktober 2006 uppgår till + 4,5 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, + 4,6 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 0,2
- 0,9
- 0,2
+ 0,6
+0
+ 0,3

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att utfallet på det ”interkommunala nettot” blir enligt kalkylerat resultat
§ att vuxenutbildningen klarar att fortsätta den omstrukturering som enheten
påbörjat
§ att busskortens kostnader för höstterminen inte överstiger budgeterade nivåer.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 oktober, § 39, och den 15 november,
§ 41 föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 30 september
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 31 oktober
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

Sign

Sign
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2006.181.610

§ 66
Utredning och yttrande avseende anmälan till JO
Mikael Thornéus redovisar utbildningsförvaltningens förslag till yttrande angående
anmälan till JO där det bl a framgår att personal inom utbildningsförvaltningen är väl
medvetna om att yttrandefriheten är grundlagsskyddad. Detta gås igenom och
diskuteras med jämna mellanrum med förvaltningens chefsgrupp.
Skolan är ingen allmän plats och yttrandefriheten enligt regeringsformen innefattar
inte någon rätt för utomstående att få tillträde till skolan. I detta fall hade inbjudan gått
ut med möjlighet att informera eleverna inför valet. Rektor svarar ytterst för de verksamheter som pågår inom skolans område och att ordning och säkerhet för de personer
som vistas inom skolan kan upprätthållas på ett betryggande sätt.
I dokumentationen från rektor/chef framgår tydligt att det kom starka reaktioner från
eleverna när inbjudan till Sverigedemokraterna blev känd. Orsaken till att Sverigedemokraterna kontaktades och fick besked om återbud till skolans arrangemang Valstugor byggde enbart på omständigheten att ordning och säkerhet för elever, personal
och SD-representant inte kunde garanteras om planerade elevaktioner skulle genomföras i samband med SD:s närvaro.
Ur detta perspektiv och med rektors ansvar för verksamheten inom skolan var åtgärden
helt korrekt och därmed har rektor följt gällande lagstiftning.
Med anledning av denna redovisning och dokumentation anser utbildningsnämnden
att det inte föreligger någon grund för JO-anmälan.
Yrkanden
Ordförande föreslår att sista meningen, som börjar ”med anledning av denna
redovisning ……” stryks i yttrandet.
Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna gjord utredning och yttrande som remissvar till JO.

________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2006.161.007

§ 67
Svar till revisionen med anledning av granskningen ”Skolplanen som
styrinstrument”
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna gemomfört en
granskning av kommunens skolplaner. Syftet med granskningen är att belysa vilken
styreffekt de kommunala skolplanerna har samt hur styrningen med utgångspunkt från
skolplanerna integreras med ekonomistyrningen. Den belyser också hur skolplanen följs
upp. På skolnivå har en avgränsning skett och för utbildningsförvaltningens del är det af
Chapmangymnasiet och Törnströmska gymnasiet som omfattas.
I revisionsrapporten pekas det på tre förbättringsområden för utbildningsförvaltningen:
1. Uppföljning och utvärdering är ett viktigt utvecklingsområde för utbildningsförvaltningen. Förvaltningsledningen bör fastställa vilka metoder som ska tillämpas
samt vem som svarar för vilken uppföljning. Verksamhetsuppföljningen och den
ekonomiska uppföljningen behöver integreras såväl på förvaltningsövergripande nivå
som på gymnasieskolorna.
Svar: För 2005 fanns en mall för Kvalitetsredovisningen och den har reviderats och
förbättrats inför 2006. En arbetsgrupp har tagit fram en mall för Kvalitets- och
verksamhetsberättelsen där analysen har fått större utrymme bl a tas den ekonomiska
uppföljningen med.
2. Kvalitetsarbetet inom utbildningsförvaltningen behöver utvecklas. En första grund
för det förvaltningsgemensamma kvalitetsarbetet har lagts med det arbete som
kvalitetsutvecklaren gjort. Det är viktigt att fastställa formerna för hur detta ska
omsättas på skolorna samt förtydliga hur samspelet ska ske mellan förvaltningen och
skolorna i kvalitetsarbetet där uppföljningar och utvärderingar är en väsentlig del.
Svar: En förvaltningsövergripande kvalitetsgrupp, ledd av verksamhetscontrollern, har
bildats. Varje skola representeras av en rektor förutom en s om har en lärare med
specialuppdrag. Ett syfte är att det ska bildas kvalitetsgrupper ute på de olika skolorna. I
den övergripande gruppen kommer diskussioner att ske för att fastställa former och
samspel mellan skolorna och förvaltningen.
Ytterligare ett steg är taget i förbättringen av kvalitetsarbetet genom att även andra
chefer än rektorer fått en mall för Kvalitets- och verksamhetsberättelsen. Tanken är att
alla chefer ska ta fram lokala arbetsplaner för kommande arbetsår där även
uppföljningen finns inskriven.

Sign

Sign

Sign
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3. Utbildningsförvaltningens ledning har tagit fram en mall för skolornas kvalitetsredovisningar som bygger på Skolverkets anvisningar. Det är angeläget att mallen
nyttjas. Mer enhetliga kvalitetsredovisningar gör det lättare att få en inblick i hur
skolorna arbetar samt få kännedom om resultat och planerat utvecklingsarbete.
Svar: Mallen användes 2005 och rektor/cheferna samt förvaltningschefen och
verksamhetscontrollern diskuterade de olika Kvalitetsredovisningarnas svagheter och
styrkor. Alla kontaktpolitiker fick ”sin” skolas Kvalitetsredovisning samt inbjöds av
berörd rektor till diskussion av förutsättningar och resultat.
Diskussionen kring Kvalitets- och verksamhetsberättelsen för 2006 äger rum i januari
och denna gång kommer alla rektorer samt även övriga chefer att vara med. Jämförelser
med föregående år kommer även att ske.
Med ovan beskrivna åtgärder har det systematiska kvalitetsarbetet tagit ytterligare ett
steg framåt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 november, § 43, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående svar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 68
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av vikarierande utbildningschef under ordinarie innehavares semester.
UN2006.222.023
Förordnande som rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet. UN2006.232.022
Förordnande som rektor/chef vid Ehrensvärdska gymnasiet. UN2006.233.022
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 69
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

9

Sign
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§ 70
Anmälningsärenden
Kommunala handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2006-10-03

Kommunfullmäktige

§ 137
Revidering av energiplan

Kommunfullmäktige

§ 138
Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

§ 139
Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2007

Kommunfullmäktige

§ 154
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006
för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 207
Förslag till ändrat redovisningssätt för
bisyssla

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 71
Övrigt
Ordföranden påminner om Skolverkets presentation av inspektionsrapporter
den 7 december samt att utbildningsnämndens nästa sammanträde är flyttat
till den 12 december.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 12 december 2006

Sign

§ 72

Budgetuppföljning

§ 73

Förslag till sammanträdesplan 2007

§ 74

Delegeringsärenden

§ 75

Kurser och konferenser

§ 76

Anmälningsärenden

§ 77

Övrigt

Sign

Sign
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Plats och tid

Östersjöskolan, Drottninggatan 16
tisdagen den 12 december 2006 kl 14.00 – 14.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Nina Edlund (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)

i ledamots ställe

Suzanne Weigl (s)
Mikael Karlsson (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Maria Persson (c)

ersättare

Sven Siwe (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmer
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Mary Mathiasson

Sekreterare

Birgitta Jonasson

Utses att justera

Anna Ekström (fp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Birgitta Jonasson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Anna Ekström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

2

Sign
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2005.137.042

§ 72
Budgetuppföljning november 2006
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2006. Resultatet per den 30 november 2006 uppgår till + 1,2 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, + 1,1 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 0,3
- 1,0
- 0,2
+ 0,6
+0
+ 0,3

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 30 november
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 73
Förslag till sammanträdesplan för 2007
Förslag till sammanträdesplan för 2007 redovisas.
Utbildningsnämndens första sammanträde föreslås ändras till den 26 januari.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna sammanträdesplan för 2007 med föreslagen ändring.

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 74
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevärende. UN2006.244.612
Elevärende. UN2006.249.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 75
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

6

Sign
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§ 76
Anmälningsärenden
Inga anmälningsärenden redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

7

Sign
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§ 77
Övrigt
Ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden och utbildningschefen
tackar för ett gott samarbete under mandatperioden och önskar alla en god jul
och gott nytt år.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 januari 2007

Sign

§ 1

Information:
- Presentation

§ 2

Val av arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare

§ 3

Val av en ledamot och en ersättare till kommunala handikapprådet

§ 4

Medgivande om att uppgifter får läggas ut på Karlskrona kommuns
hemsida

§ 5

Övrigt

Sign

Sign
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 17 januari 2007 kl 08.30 – 09.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Claes Jogréus (m)
Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Axel Skröder (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmer
verksamhetscontroller Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
informatör/marknadsförare Frida Bergstrand
IT-ansvarig Lennarth Hanson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (mp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 23 januari 2007

Sign

Sign

Sign

3
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 1 - 5

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 24 januari 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign
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§1
Information
Presentation
Ordföranden hälsar alla välkomna till en ny period med utbildningsnämnden.
Ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig.
Utbildningschefen informerar om utbildningsnämndens organisation.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§2
Val av arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
Med anledning av ny mandatperiod ska nya ledamöter och ersättare väljas till
arbetsutskottet.
Från den borgerliga femklövern föreslås följande: Ann-Louise Trulsson (m),
Sofia Bothorp (mp) och Peter Christensen (fp) som ordinarie ledamöter samt
Bengt Fröberg (m), Katrina af Wetterstedt (mp) och Hans-Göran Håkansson (fp)
som ersättare.
Från Socialdemokraterna föreslås följande: Eva-Marie Malmgren och Mikael
Karlsson som ordinarie ledamöter samt Maria Bergqvist och Bo Bergström som
ersättare.
Från Sverigedemokraterna föreslås Richard Jomshof som ordinarie ledamot.
Dessutom föreslås Ann-Louise Trulsson (m) att vara ordförande, Sofia Bothorm (mp)
att vara 1:e v ordförande samt Eva-Marie Malmgren att vara 2:e v ordförande i
arbetsutskottet.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på förslag till ordinarie ledamöter och finner
att utbildningsnämnden beslutar att Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp),
Eva-Marie Malmgren (s), Peter Christensen (fp) samt Mikael Karlsson (s) väljs
som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet.
Där efter ställer ordförande proposition på förslag till ersättare och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Efter det ställer ordförande proposition på förslag till ordförande, 1:e v ordförande
och 2:e v ordförande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

välja Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Eva-Marie Malmgren (s),
Peter Christensen (fp) samt Mikael Karlsson (s) till ordinarie ledamöter
i arbetsutskottet

att

välja Bengt Fröberg (m), Katrina af Wetterstedt (mp), Hans-Göran Håkansson
(fp), Maria Bergqvist (s) och Bo Bergström (s) till ersättare i arbetsutskottet

att

välja Ann-Louise Trulsson (m) till ordförande, Sofia Bothorp (mp) till 1:e v
ordförande och Eva-Marie Malmgren till 2:e v ordförande i arbetsutskottet.

Sverigedemokraterna lämnar reservation till förmån för eget förslag till ordinarie
ledamot i arbetsutskottet.
________________

Sign

Sign

Sign
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§3
Val av ledamot och ersättare till Kommunala Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Emma Henning (m) till ordinarie ledamot i Handikapprådet

att

välja Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) till ersättare i Handikapprådet.

________________

Sign

Sign

Sign
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§4
Medgivande om att uppgifter får läggas ut på Karlskrona kommuns hemsida
Blankett för medgivande delas ut.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§5
Övrigt
Frågan om utbildning för ledamöter och ersättare tas upp.
Ärendet ska diskuteras i arbetsutskottet.
_______________

Sign

Sign

9

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2007

Sign

§

6

Information
- Redovisning av enkätsvaren angående kontaktpolitikerverksamheten

§

7

Förslag till internbudget för år 2007

§

8

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2007

§

9

Behörigheter, internetbank Swedbank

§ 10
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
fredagen den 26 januari 2007 kl 08.30 – 10.50

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)

ersättare

Claes Jogréus (m)
Axel Skröder (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)
Stefan Andersson (s)
Björn Nogér (s)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Marie Gustafsson, kurator

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren(s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den
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Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 6 - 17

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen, anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§6
Information
- Redovisning av enkätsvaren angående kontaktpolitikerverksamheten
Lena Netterstedt redovisar svaren på enkät angående kontaktpolitikerverksamheten som genomfördes hösten 2006. Redovisningen innehåller bl a:
§ Bakgrund
§ Svar skolvis
§ Sexgradig skala
§ Orsaker till att inte ha deltagit
§ Förbättringsförslag
§ Övriga synpunkter
§ Slutsatser
Redovisningen tas upp vid utbildningsnämndens sammanträde.
________________
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§7
Förslag till internbudget för år 2007
Enligt liggande förslag till budget 2007 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 203,1 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt följande:
Enligt budgetdirektiv
Omvandling av statsbidrag till kommunbidrag på UN
Vuxenutbildningsbidraget minskat vid överf till gen bidrag
Motsvarande bantning/översyn av vuxenutbildningen
Tillskott för elevökning
Summa budgetram

192,8
8,3
2,6
-2,6
2,0
203,1

Den preliminära budgetramen är uttryckt i den lönenivå som gällde vid utgången
av år 2006 och den genomsnittliga prisnivån under år 2006.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag.
I övrigt är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra
kommuner och försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och
AV-centralen.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga
omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat
på interkommunala avgifter till andra kommuner och kostnader för läromedel/
materiel.
Förslaget till internbudget för år 2007 beaktar:
§ 2006 års internbudget
§ effekterna av under år 2006 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar på
grund av genomförda och planerade ombyggnader
§ prognos för utfall 2006
Budgetförslaget förutsätter att kompensation kommer att erhållas för löneökningar
enligt gällande löneavtal även under år 2007.
I gällande skolplan anges att minst 1,5% av personalbudgeten ska avsättas till
kompetensutveckling. I förslaget har 1,3% av personalkostnaden inklusive potillägg avsatts för detta ändamål.
Eftersom utbildningsnämnden fick 2 mkr för elevökningen i stället för de äskade
4,4 mkr har ambitionen när det gäller satsningar motsvarande 1%-målet reducerats.

Sign

Sign

Sign
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Jämfört med grundförslaget har satsningar motsvarande ca 1,4 mkr plockats bort.
Satsningarna som uteblir är höjning av inackorderingstillägg, läromedel, kompetensutvecklingsmedel, ekologisk mjölk, utvecklingspengar Sydost samt delar av höjningen
till marknadsföring/information. Vidare får utbyggnaden av multimediavagnar ske
långsammare än planerat.
I enlighet med det budgetförslag nämnden beslutade om i augusti 2006 avsätts 1 550 tkr
i reserver, varav 750 tkr avsätts i en omställningsreserv och 800 tkr avsätts till en reserv
för oplanerade händelser och eventuella förändringar som kan uppstå under året.
Den resursfördelningsmodell nämnden tog beslut om i november 2005 fortsätter att
användas även 2007. Det innebär att varje enhet har frihet att föra prioriteringar inom
givna ekonomiska ramar. Resursfördelningen omfattar kostnader som är direkt
hänförbara till respektive enhet inom följande verksamheter:
§ Ledning/administration
§ Undervisning
§ Elevvård och SYV
§ Läromedel
Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna men
de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål i enlighet
med vad budgeten tillåter.
Antalet elever/program och totalt som är utgångspunkt i resursfördelningssystemet
kommer att redovisas löpande under året för nämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till internbudget för år 2007

att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra justeringar i internbudgeten
med anledning av kommande tekniska justeringar.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.

Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslaget till internbudget för år 2007

att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra justeringar i internbudgeten
med anledning av kommande tekniska justeringar.

________________
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§8
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2007
Förslaget till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som tillämpats sedan 2004 och som togs fram av en politiskt tillsatt
arbetsgrupp. Dessa principer bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats av
Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts det förslag
till internbudget för utbildningsnämnden för år 2007. Som underlag för beräkningen
har använts budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används
vid resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna.
För beräknande av lönekostnadsökningar under år 2007 har utgångspunkten varit
en löneökning med 2,3% från och med 1 april, vilket motsvarar faktiskt utfall för
år 2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2007 till fristående skolor enligt förslaget.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

fastställa bidragsbelopp för år 2007 till fristående skolor enligt förslaget.

_______________
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§9
Behörigheter, internetbank Swedbank
Utbildningsnämnden tog beslut den 9 januari 2003 om behörighet att disponera
utbildningsnämndens bank- och postgirokonton. Från och med den 1 mars 2007
kommer Karlskrona kommun att byta bank från Nordea till Swedbank. Detta
innebär att förvaltningen behöver uppdatera behörigheterna till dessa nya konton.
Dessutom ska behörigheter skapas för att dels kunna föra överföringar via Swedbanks
internetbank, dels kunna göra utbetalningar via check. Detta är förehavanden som
endast ska ske i absoluta nödfall.
Nedanstående förteckning avser de personer som ska ha dessa behörigheter på
utbildningsförvaltningens bankkonto. Dessa externa betalningar ska alltid genomföras med två av nedanstående personer i förening:
Ewa Bellwaldius
Anders Svensson
Vincent Johansson
Tuovi Henriksson
Behörigheterna avser följande konto:
8169-5 903 529 604-6
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 4, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer, två i förening

att

upphäva utbildningsnämndens beslut från den 9 januari 2003, § 4.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer, två i förening

att upphäva utbildningsnämndens beslut från den 9 januari 2003, § 4.
________________
Sign

Sign

Sign
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§ 10
Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet vid Karlskrona kommuns
gymnasieskolor
En arbetsgrupp inom förvaltningen bestående av elevvårdspersonal har på uppdrag
tagit fram förslag till ny handlingsplan för det drogförebyggande arbetet med elever
vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor. Den senaste är daterad 22 mars 2003.
Under våren har metoder för det förebyggande arbetet utvecklats och därmed också
en önskan om att förnya handlingsplanen.
Förslaget har varit uppe för diskussion och på remiss till gymnasieskolorna. Rektorsgruppen har enats om förslaget.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 5, föreslagit
utbildningsnämnde besluta
att

fastställa handlingsplan för det drogförebyggande arbetet vid
gymnasieskolorna i Karlskrona kommun.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

fastställa handlingsplan för det drogförebyggande arbetet vid
gymnasieskolorna i Karlskrona kommun.

_______________
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§ 11
Angående intagning på inriktning
Utbildningsnämnden fattade år 2002 på förslag från rektor vid af Chapmangymnasiet
att elever skulle tas in på inriktningar inom Samhällsvetenskapliga programmet från
år 1. Detta för att underlätta planeringsarbetet och säkra elevvalen.
Intagning på inriktningar görs även på andra program för att säkra elevplatsen då
flera sökande inom regionen kan tillkomma år 2.
Skolverket har i sin inspektion 2006 påpekat att detta strider mot dagens nationella
regelverk vilket innebär att intagning på inriktningar endast kan göras från år 2 i
gymnasiet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

inriktningsval på alla gymnasieprogrammen endast göras till år 2.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

inriktningsval på alla gymnasieprogrammen endast görs till år 2.

_______________
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§ 12
Förslag till förändring av intagningsorganisationen för gymnasieskolan
Sedan lång tid tillbaka har utbildningsnämnden delegerat ansvaret för intagningen
av elever samt urval bland sökande till en intagningsnämnd. Intagningsnämnden
har bestått av politiker från utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
rektorer från dessa verksamheter. Under de senaste åren har kostnaderna för intagningsnämnden varierat från 40 000 kronor till 15 000 kronor per år.
År 2004 fattades beslut om begränsningar och nya rutiner för intagningsnämndens
verksamhet. Redan då diskuterades att göra ytterligare förändringar av verksamheten
men utbildningsnämnden valde att endast ändra rutiner för intagningsnämndens möten.
Skollagen 15 kap 15§ säger att ”styrelsen för utbildningen ansvarar för intagningen till
de olika utbildningarna som anordnas inom kommunen”. Gymnasieförordningen 6 kap
föreskriver intagningsförfarandet och frågor kring frikvot-elever.
Utbildningsnämndens kansli och intagningssekreterare svarar för det administrativa
arbetet kring intagningen.
Olika modeller för att ersätta intagningsnämnden finns. Råd har inrättats på flera håll
med lite olika sammansättning. Någon kommun har valt att lägga alla beslut på
delegation till intagningssekreterare eller planeringschef.
Utbildningsförvaltningen föreslår nu att intagningsnämnden läggs ner som ett
ytterligare led i den administrativa effektiviseringen och att ett intagningsråd inrättas
i stället.
Intagningsrådet föreslås utgöras av utbildningsnämndens presidium, intagningssekreterare, rektor Törnströmska gymnasiet samt rektor Fischerströmska gymnasiet.
Utbildningsnämndens ordförande föreslås vara ordförande i intagningsrådet. Rådet
sammanträder då intagningssekreteraren påkallar möte i samband med frikvot-ärendena
och vid behov i särskilda fall inför slutintagning. Totalt 2-3 möten per år.
Inga extra kostnader uppstår då ledamöter fullgör uppdrag inom redan fastställda
arvoden och tjänstemän inom ramen för sin tjänst.
Nödvändiga justeringar i delegationsplanen genomförs.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 7, förelsagit
utbildningsnämnden besluta

Sign

att

nuvarande modell med intagningsnämnd läggs ner

att

från dags datum inrätta intagningsråd enligt föreslagen modell.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

nuvarande modell med intagningsnämnd läggs ner

att

från dags datum inrätta intagningsråd enligt föreslagen modell.

________________
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§ 13
Förlängning av Skolplanen
Eftersom nuvarande Skolplan upphör att gälla fr o m den 1 januari 2007 föreslås
att denna förlängs under ytterligare en tid. Då ges möjlighet för den nya nämnden
att dels inhämta kunskap om den egna verksamheten dels att tid ges för att förmedla nya målsättningar för en ny Skolplan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 8, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att besluta att nuvarande Skolplan förlängs
längst till och med den 31 augusti 2007.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

föreslå kommunfullmäktige att besluta att nuvarande Skolplan förlängs
längst till och med den 31 augusti 2007.

________________
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Sign

Sign
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§ 14
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Byte av studieväg, en elev, Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, nio elever, Fischerströmska gymnasiet.
Förordnande som ställföreträdande förvaltningschef under perioden
27 januari – 5 februari 2007. UN2007.22.023
Elevläsårstider 2007/2008 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2006.254.608
Förordnande som rektor vid Törnströmska gymnasiet fr o m 2007-01-01—
2007-06-30. UN2006.232.022
Förordnande som rektor vid Ehrensvärdska gymnasiet fr o m 2007-01-01—
2007-06-30. UN2006.233.022
Elev avskriven från utbildning. UN2007.26.606
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
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§ 15
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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Sign
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§ 16
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2006-12-06

Kommunfullmäktige

§ 171
Regler för ersättare

Kommunfullmäktige

§ 176
Skattesats 2007 för Karlskrona
kommun samt vissa avgifter för
år 2007

Kommunfullmäktige

§ 177
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 september 2006

Kommunfullmäktige

§ 191
Budget 2007 och plan 2008-2009
för Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

§ 194
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 197
Budget- och verksamhetsuppföljning
per den 31 oktober 2006

Kommunfullmäktige

§ 201
Uppföljning av kommunrådet samt
förslag på fortsättning

Kommunfullmäktige

§ 241
Inriktningsbeslut för avrop av leasingbilar och alkolås

Kommunstyrelsen

§6
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen

§ 12
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun

Skolverket

Beslut angående ansökan från
Baggium AB om rätt till bidrag för
utökning av utbildningar vid den
fristående gymnasieskolan Kalmars
Praktiska Gymnasium

Skolverket

Beslut angående Drivkraft AB om rätt
till bidrag och därmed statlig tillsyn
för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan John Bauergymnasiet
i Karlshamns kommun

________________
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§ 17
Övrigt
Utbildningsnämnden beslutar
att

marssammanträdet flyttas till den 30 mars

________________
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Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 25 april 2007
§ 29 Information
- 3KHV-rapport
- Sydafrika
- Demokratiprojekt för gymnasieelever
§ 30 Budgetuppföljning
§ 31 Förslag till förändrad organisation på Vuxenutbildningen
§ 32 Ändring i delegationsplanen (intagningsråd)
§ 33 Upphandling av posthanteringstjänster
§ 34 Val av kontaktpolitiker
§ 35 Delegeringsärenden
§ 36 Kurser och konferenser
§ 37 Anmälningsärenden
§ 38 Övrigt
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Plats och tid

Palanderska gården, Tegelhuset
onsdagen den 25 april 2007 kl 08.30 – 11.50

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s) föredragning t o m kl 11.30
Emma Henning (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Hans-Göran Håkansson (fp)
Martin Nilsson (s) beslutssammanträde fr o m 11.30

ersättare

Martin Nilsson (s) föredragning t o m 11.30
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom, föredragning
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller, föredragning
Tommy Rönneholm, utvecklingschef, föredragning
Mikael Thornéus, administrativ chef, föredragning
Ann-Christine Bohman, lärare, föredragning
Mary Mathiasson, rektor/chef, föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Peter Christensen (fp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Peter Christensen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign
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§ 29
Information
3KHV-rapport
Anders Svensson och Lena Netterstedt informerar om rapporten som är en uppföljning
av en studie av gymnasieskolan som genomfördes första gången 2005.
Rapporten innehåller bl a följande:
- Antalet gymnasieskolor i respektive kommun
- Andel elever folkbokförda i kommunen per olika huvudmän
- Andel elever på de kommunala skolorna fördelade på olika typer av program
- Fördelning av eleverna mellan olika program 2005 i den kommunala
gymnasieskolan
- Kostnad/elev i kronor
- Kostnad/elev exklusive lokaler i kronor
- Kostnad/elev i kronor för undervisning
- Kostnad/elev i kronor för läromedel, utrustning och skolbibliotek
- Kostnad/elev i kronor för lokaler och inventarier
- Personalnyckeltal
- Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
- Andel elever med slutbetyg
- Andel nybörjare, folkbokförda i kommunen exklusive Individuella
programmet som fullföljde utbildningen inom 4 år
- Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola
- Övergång till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning
- Andel elever som har fått sina förstahandsval tillgodosedda vid kommunens
gymnasieskola/or per den 15:e september år 2005
- Attitydundersökning bland eleverna våren 2006.
_______________
Sydafrika
Ann-Christine Bohman, Ann-Louise Trulsson och Göran Palmér informerar om
Sydafrikaprojektet som SALA-IDA har beviljat pengar till.
________________

Sign

Sign

Sign
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Demokratiprojekt för gymnasieelever
Tommy Rönneholm informerar om projektet som innebär att deltagarna kommer att
utbildas i och arbeta interaktivt med frågor som rör engagemang och påverkan.
Projektet vänder sig till elever i år 1 och 2 på gymnasiet. Lön till deltagarna kommer att
vara samma som för vanliga sommarjobb i kommunen.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 30
Budgetuppföljning mars 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 31 mars 2007 uppgår till – 3,5 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 3,8 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det vi
budgeterat med
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att vuxenutbildningen kan genomföra de neddragningar som enheten har påbörjat
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 april 2007, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 31 mars 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 31
Förslag till förändrad organisation på Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har under två år haft ekonomiska problem och bokslut 2006 visar på
ett negativt resultat på 1,1 mkr. Vidare har det tidigare statsbidragssystemet för
Vuxenutbildningen ändrats från årsskiftet och verksamhetens budget minskat med 2,6
mkr för 2007.
Förutsättningarna för verksamheten har också på andra sätt förändrats under de senaste
åren. Ett allt större behov att kunna bedriva undervisning hela året finns idag. Idag går
det inte att uppbära a-kassa under sommarmånaderna utan arbete eller studier är vad
som krävs. Behoven av att kontinuerligt ta in elever på olika kurser under hela året finns
också. Kraven på flexibilitet och anpassningsbarhet utifrån elevens krav-/behovsbild
blir allt tydligare.
Inför höstterminen 2007 föreslås följande:
- all personal skall ha semestertjänst
- tillkommande SFI-undervisning i första hand skall upphandlas
- fasta bemanningen på gymnasiala kurser minskas med 0,95 tjänster –
handlas upp i första internt
- administrativ personal minskas med 0,5 tjänst
- under förutsättning att inga andra intressenter delfinansierar SYVverksamheten minska densamma med 0,75 tjänst
- uppdragsutbildningen får fortsätta vara en egen verksamhet vid sidan av
Vuxenutbildningen
- utöka budgeten för upphandlade tjänster med 225 000 kr (motsvarar 0,95
gymnasielärartjänster)
Inför vårterminen 2008 föreslås följande:
- SFI får egen budget skild från övrig vuxenutbildning. Medelstilldelningen
bör variera i takt med antal studerande och behov.
Förhandling har genomförts och avslutats i oenighet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

uppdra åt rektor Vuxenutbildningen att genomföra föreslagna
budgetanpassningar från hösten 2007.

Sign
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Yrkanden
Peter Christensen (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mikael Karlsson (s) yrkar avslag till förslaget.
Richard Jomshof (sd) meddelar att han ej deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Mikael Karlssons
avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla förvaltningens förslag
röstar ja och den som vill avslå densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m),
Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Hans-Göran Håkansson (fp).
Följande röstar nej: Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s), Bo Bergström (s),
Hind Abdul-Wahab (s), Mårten Ekblad (s) och Martin Nilsson (s).
Följande avstår: Richard Jomshof (sd).
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och med ordförandes
utslagsröst enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar således
att

uppdra åt rektor Vuxenutbildningen att genomföra föreslagna
budgetanpassningar från hösten 2007.

Reservation
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 32
Ändring i delegationsplanen
Utbildningsnämndens delegationsplan måste kontinuerligt ses över då förändringar
sker inom olika områden. En större översyn av planen kommer att göras under hösten.
Men redan nu måste justering göras på grund av fattade nämndsbeslut. Under
våren fattade nämnden beslut att avskaffa tidigare Intagningsnämnd och i stället
ersätta den med ett Intagningsråd. För att beslut skall kunna fattas på laglig grund
måste därför delegationsplanen ändras och Intagningsnämnden ersättas med
Intagningsråd.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 april 2007, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

delegationsplanen ändras så att Intagningsnämnd byts mot
Intagningsråd.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 33
Upphandling av posthanteringstjänster
Kommunens tryckeri (Psilander Grafiska) ombesörjer övervägande delen av
kommunens externa posthantering. Från början fick förvaltningen ett kommunbidrag
(knappt 400 tkr idag) för att sköta denna tjänst.
Det som görs idag är sortering av post, frankering i frankeringsmaskin samt utkörning
av posten till postterminalen vid Blå Port.
Orsaken till upphandling av dessa tjänster är bl a att:
- frankeringsmaskinen på tryckeriet behöver bytas ut (köp eller hyra)
- minska sårbarheten personalmässigt på tryckeriet
- det bedöms nu finnas en marknad som kan vara intresserad av att lämna
anbud på denna typ av tjänster
- det bör tas ett samlat grupp över hela kommunens posthantering
Det som skall ingå i upphandlingen är:
- frankeringsservice med eller utan streckkoder
- frankostämpling, exempelvis inrikes 0-2 kg i A- respektive B-post, inrikes
större brevsändningar (samma format och vikt) i A-respektive B-post,
utrikes brevpost
- transport i form av daglig hämtning från kommunhuset Ruthensparre
- övriga tjänster som rek/värdepost, postförskott, svarspost, paketpost etc.
Utvärdering av de anbud som kommer in kommer att ske genom prisjämförelser där det
eller de anbud med lägst pris och som uppfyller uppställda krav kommer att antas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt utbildningskontoret att göra en upphandling av posthanteringstjänster
enligt ovanstående beskrivning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 34
Val av kontaktpolitiker
Följande kontaktpolitiker föreslås:
af Chapmangymnasiet
Hans-Göran Håkansson (fp)
vakant (mp)
Bo Bergström (s)
Martin Nilsson (s)
Bruno Karlsson (sd)
Ehrensvärdska gymnasiet
Claes Jogréus (m)
Cecilia Fagerström (c)
Mårten Ekblad (s)
Bodil Olsson (s)
Fischerströmska gymnasiet
Bengt Fröberg (m)
Axel Skröder (m)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)
Stefan Andersson (s)
Törnströmska gymnasiet
Emma B Henning (m)
Jörgen Andersson (c)
Maria Bergqvist (s)
Björn Nogér (s)
Richard Jomshof (sd)
Vuxenutbildningen
Peter Christensen (fp)
Sofia Bothorp (mp)
Mikael Karlsson (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign
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§ 35
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslut om ändrad budgetuppföljning för utbildningsnämnden i februari 2007.
UN2006.178.042
Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2007/2008.
UN2007.64.612
Lärarnas arbetsår 2007/2008. UN2007.92.020
Deltagande i försöksverksamhet lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan.
Avskrivning från utbildningsplats, Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, Törnströmska gymnasiet
Avbrott från gymnasieskola, EC-programmet, Törnströmska gymnasiet.
Avbrott från gymnasieskolan, BF-programmet, Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, Törnströmska gymnasiet.
Avskrivning av elev, Törnströmska gymnasiet.
Anmälan om studieavbrott, Törnströmska gymnasiet
Beslut om vilka valbara kurser som ska erbjudas på respektive program, af
Chapmangymnasiet.
Mottagande av elever, Vuxenutbildningen
Upphörande av utbildning, Vuxenutbildningen
Elever som avslutas (klara), Vuxenutbildningen
Byte av studieväg: avhopp IV, Fischerströmska gymnasiet
Byte av studieväg: avhopp från NTI till IV (2 st), Fischerströmska gymnasiet
Byte av studieväg: avhopp IV-EC, Fischerströmska gymnasiet
Sign

Sign

Sign
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Byte av studieväg: inflyttad till IV, Fischerströmska gymnasiet
Yttrande över detaljplan fiskhamnen, Saltö. UN2007.6.214
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 36
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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§ 37
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2007-02-21

Kommunfullmäktige

§ 36
Bokslutsdispositioner i samband
med bokslut för år 2006

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 38
Övrigt
Emma B Henning (m) vill, som ledamot i Handikapprådet, ha statistik över psykiska
och fysiska handikappade elever inom utbildningsförvaltningen samt även ha
information om vad skolan gör för dessa elever.
________________
Jörgen Andersson (c) vill ha information om Blekinge Teknikcollege.
________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2007
§ 39 Information
- Svar på uppföljning av utbildningsdagen den 23 april 2007
- Svar på uppföljning av utbildningsdagarna inom utbildningsförvaltningen
- Sydostsamverkan
- TeknikCollege
- Personalnyckeltal
§ 40 Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2007
§ 41 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2006
§ 42 Handlingsplan angående barn och ungdomar som utsätts för våld inom familjen
§ 43 Val av två ordinarie ledamöter och två ersättare till stipendienämnden
§ 44 Delegeringsärenden
§ 45 Kurser och konferenser
§ 46 Anmälningsärenden
§ 47 Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Palanderska gården, Tegelhuset
onsdagen den 30 maj 2007 kl 08.30 – 11.20

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)

ersättare

Claes Jogréus (m) föredragning t o m kl 09.35
Cecilia Fagerström (c)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Tommy Rönneholm, utvecklingschef, föredragning
Marianne Hansson, personalsekreterare, föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign
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§ 39
Information
Svar på uppföljning av utbildningsdagen den 23 april 2007
Lena Netterstedt informerar om svaren. Syftet med utbildningen var att ge praktiskt
användbara grundläggande kunskaper om viktiga regler som gäller för kommunens
utbildningsverksamhet. 29 av 34 deltagare lämnade in svar på vad man ansåg om
dagen.
________________
Svar på uppföljning av utbildningsdagarna inom utbildningsförvaltningen
Lena Netterstedt redovisar svaren på uppföljning av utbildningsdagarna. Syftet
var att alla skulle få en första inblick i utbildningsförvaltningens verksamhet.
________________
Sydostsamverkan
Göran Palmér informerar om det pågående arbetet inom Sydostsamverkan.
Under 2006 beslutade samtliga kommuner som ingår i Sydostsamverkan att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera möjligheterna till en fördjupad
samverkan mellan kommunerna. Gruppen skulle till våren 2007 ta fram förslag till
”samverkansområden” baserat på elevströmmar, kommunernas näringslivsstruktur,
framtida arbetsmarknad samt den utbildningsstruktur som fanns i kommunerna.
Gruppen fick också som ett särskilt uppdrag att titta på möjligheten till en gemensam
prissättning alternativt gemensam modell för beräkning av kostnader för de
interkommunala avgifterna. Till detta uppdrag skapades en ekonomgrupp med
representanter från de kommuner som deltog i förslagsarbetet i övrigt.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från: Ronneby, Nybro, Karlshamn,
Växjö, Kalmarsund, Karlskrona och Emmaboda.
________________
TeknikCollege
Tommy Rönneholm informerar om det pågående arbetet med TeknikCollege.
________________

Sign

Sign

Sign
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Personalnyckeltal
Marianne Hansson informerar om personalnyckeltalen för mätperioden
061201 t o m 070331 som bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- timanställda, arbetad tid i årsarbete
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid, tim/anställd
- sjukdagar per anställd/kön
- sjukdagar per anställd/ålder
- sjukdagar per anställd/frånvarointervall
_______________

Sign

Sign
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§ 40
Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 30 april 2007 uppgår till – 4,8 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 5,8 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det vi
budgeterat med
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 27, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut med budgetuppföljningsrapport per den 30 april
2007 och att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 41
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2006
Enligt förordningen SFS 2005:609 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje
kommun och varje skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i
den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheterna, utbildningens måluppfyllelse och åtgärder
ska bl a redovisas.
Rektorerna har i år sammanfört kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen till
ett dokument. Centralt placerade chefer har för första gången skrivit en redovisning
över sin verksamhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 28, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen för 2006

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 42
Handlingsplan angående barn och ungdomar som utsätts för våld inom
familjen
Kommunfullmäktige fattade beslut i augusti 2005 att en handlingsplan ska upprättas
för barn- och ungdoms- samt utbildningsförvaltningens verksamheter.
Besluten baseras på en motion där det föreslås att en handlingsplan upprättas och
där vikten av att samverka med andra berörda myndigheter framkommer samt att
personalen inom skolan ges kunskap om hur man bemöter ungdomar och familjer
i situationer där våld förekommer.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 29, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anta handlingsplanen angående barn och ungdomar som utsätts för
våld inom familjen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 43
Val av två ordinarie ledamöter och två ersättare till stipendienämnden
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Jörgen Andersson (c) och Bo Bergström (s) till ordinarie ledamöter
i stipendienämnden

att

utse Cecilia Fagerström (c) och Hind Abdul-Wahab (s) till ersättare
i stipendienämnden.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 44
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Periodindelning läsåret 2007/2008 baserat på A-dagarnas utläggning
Förordnande som rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet fr o m 2007-07-01 –
2009-06-30. UN2007.128.023
Förordnande som rektor/chef vid Ehrensvärdska gymnasiet fr o m 2007-07-01 –
2009-06-30. UN2007.127.023
Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl. UN2007.65.214
Byte av studieväg (3 st), Fischerströmska gymnasiet
Avbruten studiegång, Törnströmska gymnasiet
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 45
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

11

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 46
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2007-05-02

Kommunfullmäktige

§ 63
Budget- och verksamhetsuppföljning
i februari 2007

Ungdomsstyrelsen

Stöd till utveckling av projekt som
syftar till att stimulera utvecklingen av
kommunal ungdomspolitik

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 47
Övrigt
Utbildningar i förhållande till arbetskraftsbehovet diskuteras.
________________
Tider för utbildningsnämndens sammanträden diskuteras.
________________
Sofia Bothorp tar upp fråga om ekologiska livsmedel.
________________

Sign

Sign
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Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 juni 2007
§ 48 Information
- Sydostsamverkan
§ 49 Budgetuppföljning maj 2007
§ 50 Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan lå 07/08
§ 51 Yttrande över motion angående kristen tradition och svensk identitet
§ 52 Skolplan
§ 53 Delegeringsärenden
§ 54 Kurser och konferenser
§ 55 Anmälningsärenden
§ 56 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Blekingehuset
onsdagen den 20 juni 2007 kl 08.30 – 11.15

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s) föredragning t o m 10.00
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) beslutssammanträde fr o m kl 10.00

ersättare

Axel Skröder (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) föredragning t o m kl 10.00
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign

§ 48 - 56

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§ 48
Information
Sydostsamverkan
Göran Palmér informerar om det pågående arbetet inom Sydostsamverkan.
Under 2006 beslutade samtliga kommuner som ingår i Sydostsamverkan att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera möjligheterna till en fördjupad
samverkan mellan kommunerna. Gruppen skulle till våren 2007 ta fram förslag till
”samverkansområden” baserat på elevströmmar, kommunernas näringslivsstruktur,
framtida arbetsmarknad samt den utbildningsstruktur som fanns i kommunerna.
Gruppen fick också som ett särskilt uppdrag att titta på möjligheten till en gemensam
prissättning alternativt gemensam modell för beräkning av kostnader för de
interkommunala avgifterna. Till detta uppdrag skapades en ekonomgrupp med
representanter från de kommuner som deltog i förslagsarbetet i övrigt.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från: Ronneby, Nybro, Karlshamn,
Växjö, Kalmarsund, Karlskrona och Emmaboda.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2006.178.042

§ 49
Budgetuppföljning maj 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 31 maj 2007 uppgår till – 7,8 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 8,2 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det vi
budgeterat med
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 juni 2007, § 32, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna med budgetuppföljningsrapport per den 31 maj 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Jonasson
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2007.64.612

§ 50
Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2007/2008
Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolorna 2007/2008 redovisas.
Den föreslagna organisationen är framtagen i samverkan med samtliga rektorer/
chefer samt schemaläggare på berörda skolor. Sett till sökandebilden, ekonomi
och kvalitet är detta en optimal organisation.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagen utbildningsorganisation för gymnasieskolorna
läsåret 2007/2008.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2007.100.610

§ 51
Yttrande över motion angående kristen tradition och svensk identitet
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige ställt motion med förslag att
Karlskrona kommun i sin skolplan skriver in att samtliga skolor är skyldiga att
anordna traditionell kristen skolavslutning för de elever som så önskar.
I förslag till beslut framkommer att det finns ingen entydig definition av begreppet
”traditionell kristen skolavslutning”; d v s vad den ska innehålla och var den ska
äga rum för att betecknas som sådan.
De nationella styrdokumenten vare sig påbjuder eller förbjuder skolavslutningar i
kyrkan. Inte heller på kommunal nivå finns ställningstaganden som styr var
skolavslutningarna ska äga rum eller vilket innehållet ska vara. Varje
gymnasieskola arrangerar sina avslutningar i en av aulorna. Någon avslutning i en
kyrka har aldrig skett men däremot sjungs både gamla och nya sånger och psalmer
bl a ”Den blomstertid nu kommer”. Avslutningarna enligt denna modell har blivit
tradition.
Skolavslutningen och dagarna före brukar vara en tid då klassgemenskapen är som
starkast. Skulle man då anordna traditionella kristna avslutningar för dem som så
önskar splittrar man klassen.
Inom vuxenutbildningen och SFI sker kursavslutningar, som utformas tillsammans
av lärare och elever.
Ett åläggande som styr skolavslutningarna till kyrkan innebär inskränkningar av
rektors handlingsfrihet. Eleverna har möjligheter att i sina formella organ för
elevmedverkan ta upp hur och var man vill ha sina avslutningar.
Skolplanen är ett politiskt dokument som på kommunnivå ska konkretisera de
nationella styrdokumentens mål och riktlinjer. Skolplanen kan inte begränsa eller
skriva bort det som anges i författningarna.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2007.153.612

§ 52
Skolplan
Två förslag till Skolplan finns vid dagens sammanträde. Dels Femklöverns och
Sverigedemokraternas förslag dels Socialdemokraternas förslag.
Yrkanden
Peter Christensen (fp) yrkar bifall till Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag.
Sofia Bothorp (mp) yrkar följande tillägg som punkt tre under rubriken ”Skolans
åtagande gentemot omvärlden” …Vi skall förse eleverna med grundläggande
kunskaper vad gäller långsiktigt hållbar utveckling enligt Agenda 21:s definition.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag
till Skolplan mot Socialdemokraternas förslag och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Femklöverns och
Sverigedemokraternas förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Socialdemokraternas
förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m),
Bengt Fröberg (m), Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Richard Jomshof
(sd).
Följande röstar nej: Eva-Marie Malmgren (s), Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s),
Bo Bergström (s), Martin Nilsson (s) och Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster enligt Femklöverns och
Sverigedemokraternas förslag till Skolplan.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag till Skolplan

att

som punkt tre under rubriken ”Skolans åtagande gentemot omvärlden” göra
följande tillägg …Vi skall förse eleverna med grundläggande kunskaper vad
gäller långsiktigt hållbar utveckling enligt Agenda 21:s definition

att

föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till
ny Skolplan

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 53
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Periodindelning läsåret 2007/2008 baserat på A-dagarnas utläggning samt lärarnas
arbetsår, Vuxenutbildningen. UN2007.92.020
Beslut angående tilläggsäskande angående investeringar vid Ehrensvärdska gymnasiet.
UN2006.178.042
Skolgång utanför kommunen, Vuxenutibldningen.
Intagning till grundvux.
Mottagning till SFI.
Upphörande av SFI-utbildning.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 54
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

11

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 55
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 29
Kommunala val

Skolverket

Avslag på ansökan från Stiftelsen
Kalmar Waldorfskola om rätt till
bidrag för en ny utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Kalmar
Waldorfskola i Kalmar kommun.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 juni 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

13

Sammanträdesprotokoll
2007.39.442

§ 56
Övrigt
Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga miljöer
I motion till kommunfullmäktige har föreslagits att alla allergiframkallande växter
ska tas bort i Karlskrona kommuns offentliga miljöer.
I utbildningsförvaltningens lokaler finns vanligtvis inte växter i någon större utsträckning, framför allt inte i de lokaler som eleverna vistas i. Detta kommer att
ses över och åtgärdas för att undvika problem för astmatiker och allergiker. En
förutsättning för att underlätta detta är att en förteckning på allergiframkallande
växter tas fram.
Utbildningsnämnden beslutar
att

motionen besvaras enligt ovan.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 5 september
2007
§ 57 Information
- Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets
ekonomiinriktning
- Intagningsstatistik
§ 58 Budgetuppföljning juli 2007
§ 59 Förslag till treårsbudget 2008 - 2010
§ 60 Yttrande över medborgarförslag från RFSL angående åtgärdsprogram
i 10 punkter om HTB-kunskap
§ 61 Förslag till internationellt samhällsvetenskapligt specialutformat program
§ 62 Samverkan Sydost
§ 63 Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
§ 64 Förslag till yttrande: Ansökan från Liber Hermods AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun

Sign

§ 65

Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 66

Förslag till yttrande: Ansökan från Aspero Friskolor AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun

§ 67

Förslag till yttrande: Ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamn kommun

§ 68

Förslag till yttrande: Ansökan från Svensk Yrkesförarutbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 69

Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 70

Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 71

Förslag till yttrande: Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 72

Förslag till yttrande: Ansökan från Curasan AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 73 Delegeringsärenden
§ 74 Kurser och konferenser
§ 75 Anmälningsärenden
§ 76 Övrigt

Sign

2

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Blekingehuset
onsdagen den 5 september 2007 kl 08.30 – 12.05

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Claes Jogréus (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Axel Skröder (m)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Mikael Thornéus, administrativ chef
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Leif Pettersson, rektor/chef, § 57
Boddy Petersson, lärare, § 57

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mikael Karlsson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign

3

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Mikael Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

4

Sign

§ 57 - 76

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§ 57
Information
-

Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiinriktning Dnr 2007.150.612

Leif Pettersson och Boddy Petersson informerar om förslaget till ny profil inom
Samhällsvetenskapsprogrammet med innehåll och arbetssätt enligt följande:
§

§

§
§
§
§

Omvärldskunskap inom ramen för kursen Projektarbete 100 poäng och
Internationella relationer 50 poäng. Tanken är att kurserna skall byggas upp av
fyra olika block som tillsammans skapar en djupare förståelse för Europas
övergripande problem både i nuet och i det förflutna. Blocken består av Europas
konflikter, Stater kommer och går, Ekonomiska system och Transitionens
problem.
Tillämpning av omvärldskunskap genom infärgning av projektarbete och
internationella relationer under besök i en del av EU-länderna. Inledningsvis de
baltiska staterna och därefter Slovenien, Tjeckien och Ungern. Lärarna
tillsammans med eleverna planerar den infärgning som är nödvändig.
Seminarier i samarbete med ortens företag och andra intressenter t ex politiker,
tjänstemän och lärare som är intresserade av fortbildning inom området.
Eleverna deltar aktivt i samarbete med lärarna i arbetslaget.
En integrerad marknadsföring av ekonomiinriktningens utåtriktade
verksamheter organiseras av elever i samarbete med lärarna, t ex egen hemsida
för information av bl a föreläsningar
Elevsociala kontakter med kamrater i besökta länder där eleverna delvis med
hjälp av lärarna förväntas aktivt ta initiativ för gemensamma mindre projekt som
arbetas fram efter hand med sikte på ett projektarbete
Samarbete med Hantverksprogrammet där tillämpliga delar av
ekonomiinriktningens nya profil tas tillvara. Ekonomiinriktningen utgör inför
läsåret 2007/2008 gemensamt arbetslag tillsammans med Hantverksprogrammet
för utvecklande av Ungt företagande och entreprenörskap varför
ekonomiinriktningens nya profil kan ge intressanta inslag.

______________
- Intagningsstatistik
Göran Palmér informerar om antalet intagna samt lediga platser inom gymnasieskolorna.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2006.178.042

§ 58
Budgetuppföljning juli 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 31 juli 2007 uppgår till + 1,5 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, + 1,0 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det som är
budgeterat
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 31 juli 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 59
Förslag till treårsbudget 2008 - 2010
Följande finansiella målsättningar utgör grund för budgetdirektiven 2008-2010:
- Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1% av
skatteintäkter och statsbidrag år 2008 och 2% av skatteintäkter 2009 och 2010.
- De investeringar som ska täckas av framtida skatteuttag skall i princip begränsas till
respektive års avskrivningsmedel.
- Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och kostnadsbesparingar
kan finansieras med nya lån.
- Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva
resultatet för respektive år.
Planerade förändringar 2008:
- Ökat antal Karlskronaelever
Antalet elever i gymnasieåldern kommer att öka 2008. Ökningen blir 28 elever
jämfört med 2007. Detta innebär ökade kostnader oavsett vilken huvudman
som tillhandahåller utbildningen. Därefter minskar elevkullarna 2009 och 2010.
Budgettillskottet på 1,0 mkr ger ett kostnadsbidrag på 35 700 kr per läsår och elev.
Idag uppgår våra rörliga kostnader i egen organisation till 51 000 kr och våra
kostnader hos annan skolhuvudman till 91 000 kr. Av de 28 eleverna beräknas 85%
välja vår egen gymnasieskola och 15% annan skolhuvudman. Detta innebär att
våra kostnader kommer att öka med 1,6 mkr.
-

Köp/sälj annan skolhuvudman
Vi ser inför hösten 2007 ett ökat inflöde av elever från andra kommuner. Antalet
elever skrivna i Karlskrona kommun som väljer att studera på gymnasieskolor med
andra skolhuvudmän har stabiliserats.

-

Köp av verksamhet internt
I och med att inflödet från andra kommuner ökar innebär det att våra egna
gymnasieskolor kommer att tillhandahålla flera platser som de ska ha budgetmedel för.

-

Inackorderingstillägg
Karlskrona kommun ligger på en låg nivå när det gäller inackorderingstilläggen.
Sedan 1997 har höjningar endast gjorts utifrån index. Målsättningen är nu att
successivt höja ersättningsnivåerna.
________________
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-

Ekologiskt odlad mat
Enligt regeringen ska år 2010 25% av den upphandlade maten vara ekologiskt
odlad. Detta för att öka möjligheterna till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Målsättningen är att påbörja detta 2008 genom att helt övergå till att servera
ekologisk mjölk i våra skolrestauranger.

-

Teknikcollege
Från och med den 1 juli 2007 har omdisponeringar gjorts som innebär att
Utvecklingschefen övertagit processledarens roll i Teknik collegeprojektet.
Detta innebär att dessa budgetmedel till stora delar frigörs. Vissa medel för
kringkostnader måste kvarstå.

-

Skollunch Rosenholm
För att kunna få kvalitetsstämpeln Teknikcollege krävs att kärnämnesundervisningen är integrerad med karaktärsämnesundervisningen. I syfte
att genomföra denna integrering förläggs Fordonsprogrammets och Byggprogrammets kärnämnesundervisning ute på Rosenholm. Dessa program
är lokaliserade där sedan lång tid tillbaka. Detta innebär att skollunch måste
kunna serveras ute på Rosenholm, annars måste eleverna bussas in till
Trossö varje skoldag för att äta. Oavsett vilken lösning som väljs innebär
det en utökad kostnad jämfört med 2007.

-

Utbytesplatser
Eftersom utbytesplatserna med Litauen och Polen endast är ett ensidigt utbyte
föreslås att denna verksamhet plockas bort från och med läsåret 2008/2009.

-

Helårseffekt Vuxenutbildningen
I samband med minskade ramar vid övergången från riktat statsbidrag till
generellt statsbidrag och övriga neddragningar som var nödsakade för vuxenutbildningen i och med ökningen av SFI-undervisningen fick utbildningsnämnden under 2007 ett budgettillskott med 900 tkr. Helårseffekten 2008 ger
ett ytterligare tillskott med 900 tkr.

-

Lokalförändringar
Lokalförändringar kommer att ske för Vuxenutbildningen i samband med
utflyttning från Gräsvik. Eftersom elevvolymerna inom gymnasieskolan ökar
de närmaste åren ryms inte vuxenutbildningen i gymnasieskolans befintliga
lokaler. Därför kommer lokaler att behöva hyras för att rymma vuxenutbildningens verksamhet.

-

Marknadsföring/Information
Behov finns av en utökad marknadsföringsbudget dels för att kunna annonsera
i olika medier och till tryckningar av trycksaker dels saknas idag budgetutrymme för att kunna göra marknadsföringsinsatser i samband med val och
omval ute på skolenheterna.
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-

Anpassning budget IT
Eftersom en utökning av antalet datorer skett måste budgeten utökas i motsvarande omfattning. En utökning av budgeten måste även ske på grund av
att IT-avgifterna höjdes 2007. I beloppet ingår visst utrymme för utökningar
för att bl a kunna möjliggöra förändrade undervisningsmetoder.

-

Utvecklingsgruppen
För att kunna bedriva omvärldsbevakning och utveckla verksamheten finns
behov av budgetmedel.

-

Bibehållen reserv

Tilläggsförslag
- Nyetablering fristående skolor
Utifrån de ansökningar som inkommit rörande nyetableringar av friskolor har
vi i våra beräkningar utgått ifrån att 165 elevplatser/årskurs av totalt 261 sökta
platser/årskurs får tillstånd. Av dessa 165 platser kalkylerar vi med att 135
elever/årskurs kommer från vår kommun. För Karlskrona kommun innebär
detta 405 platser och en kostnad på 19,5 mkr när det är fullt utbyggt.

Sign

-

Anpassning/neddragning egen organisation
I samband med att fler friskolor etablerar sig måste organisationen minskas
i motsvarande omfattning. Detta kommer att göras genom att hela utbildningar
läggs ner. För kommunens gymnasieskolor kommer det att innebära att de
kommer att ha ca 400 färre elever i sin organisation. Detta innebär att de kommer
att få motsvarande mindre elevbidrag.

-

Anpassningar stödfunktioner
I samband med att elevvolymerna minskar dels beroende på fler aktörer dels
på grund av minskade elevvolymer måste även stödverksamheterna ses över.
Verksamheter som berörs är bibliotek, elevcaféer, skolmåltider, städ och
vaktmästeri.

-

Lokalförändringar vid en nyetablering
Även lokalbehovet måste ses över i samband med att det blir färre elever i
organisationen. Lokalerna på Gräsvik kommer att lämnas till förmån för
Högskolan.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till grundbudget
och tilläggsförslag 2008
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till plan för åren
2009 - 2010
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 60
Yttrande över medborgarförslag från RFSL angående åtgärdsförslag i
10 punkter om HTB-kunskap
RFSL i Blekinge har genom Ulf Härstedt lämnat in ett medborgarförslag vilket
innebär ett åtgärdsprogram i tio punkter om HTB-kunskap.
RFSL i Blekinge föreslår att de tio punkterna genomförs i Karlskrona kommun så
att kommunen kan leva upp till sitt mångfaldsmål.
I skollag, läroplan och skolplan m fl styrdokument anges den värdegrund som alla
personal och elever har att efterleva.
Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever i kraft. Skolor ska bedriva ett arbete som främjar
barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Varje skola ska ha
en Likabehandlingsplan där man beskriver hur man förebygger, upptäcker, åtgärdar som följer upp kränkande behandling. Alla skolor inom utbildningsnämnden
har sådana planer.
I skolan försöker man att skapa en helhetsbild för eleverna inom alla program. Det
är olika perspektiv som ska tas i beaktande vid undervisningens genomförande
men värdegrunden ska alltid genomsyra verksamheten.
De tio punkterna:
1. Utbilda politiker
Omfattningen av utbildning definieras inte. Politiker kan erhålla information
vid lämpligt möte exempelvis vid ett nämndsmöte.
2. Ta fram handlingsplan för kommunens arbete med HBT-frågor
En separat handlingsplan anses inte behövas på förvaltnings- eller skolnivå.
3. Utbilda alla anställda inom kommunen
Omfattningen av utbildningen definieras inte. Anställda bör få information om
denna grupp på samma sätt som information ges om andra grupper. Ev någon
övning i personalpolitiska programmet.
4. Utbilda alla arbetsgivare inom kommunen
Detta kan ingå i kommunens chefsutbildning.
5. Synliggör HBT-personer och familjer i undervisningen
Det bästa är att detta sker naturligt i den vanliga undervisningssituationen och
inte i speciella föreläsningar.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

6. Utbilda all skolpersonal
Utbildningen bör vidgas till att inte enbart gälla sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utan alla grupper som anges i diskrimineringslagen.
7. Kontrollera att undervisningen korrekt tar upp frågor kring HBTpersoners situation
Detta kan ingå i den normala uppföljningen av all undervisning.
8. Ge stöd till sociala mötesplatser
Detta ligger inte inom nämndens ansvar.
9. Se över de relevanta styrdokumenten
I den nya skolplanen för utbildningsnämnden står det att undervisningen aktivt
ska motverka alla former av mobbning, trakasserier, främlingsfientlighet,
rasism och antidemokratiska företeelser. Det anses inte nödvändigt att utpeka
någon särskild grupp men en översyn kan göras vid nästa revidering.
10. Ställ krav på ideella föreningar och studieförbund
Detta ligger inte inom nämndens ansvar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avge yttrande enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 61
Förslag till internationellt samhällsvetenskapligt specialutformat program
Under ett antal år har af Chapmangymnasiet drivit ett Samhällsvetenskapligt
program med internationell profil. Sökandebilden har varit mycket god och
profilen uppvisar bra resultat. Skolan har nu begärt att få göra profilen till
ett specialutformat program eftersom det skulle underlätta planeringen. Då
kan eleverna redan från år 1 kan göra sitt programval och inte som idag först
till år 2.
Skolan har beskrivit programmets syfte och angett programmål för utbildningen.
De kurser som utgör specialutformningen anges i underlaget.
Kostnaden för utbildningen finansieras delvis idag av olika externa projektmedel.
Enligt Skollagen 5 kap 4 § skall styrelsen för utbildningen fastställd programmål
för specialutformat program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 41, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagna programmål för specialutformat Internationellt
Samhällsvetenskapligt program.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 62
Samverkan Sydost
I början av juni presenterade den av Samverkan Sydost utsedda arbetsgruppen
sitt arbete för fortsatt samverkan. Gruppen har föreslagit ett antal åtgärder för
fortsatt samverkan baserade på utbildningsstrukturer, arbetsmarknad, kommande
elevvolymer m m.
Vid Sydostmöte i Kalmar uppdrogs åt respektive kommun att till nästa möte
i Emmaboda under september återkomma med sin inställning till deltagande i
fortsatt arbete och om man är fortsatt intresserad av att prioritera de olika förslagen.
Utbildningsförvaltningen har vid nämndens sammanträde i juni presenterat
arbetsgruppens förslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 42, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ställa sig bakom arbetsgruppens förslag till principer för samverkan

att

skyndsamt påbörja arbetet med samordnad gymnasieintagning
enligt förslaget

att

omgående fortsätta arbetet med gemensam prissättning enligt Göteborgsmodellen med anpassningar till regionens förutsättningar. Förslag till
beslut i respektive kommun bör finnas senast 1 juni 2008

att

arbetet med skapande produktionsområden i Sydost inleds hösten 2007

att

en särskild arbetsgrupp omgående tillsätts för skapande av Vårdcollege
Sydost

att

en särskild arbetsgrupp utses med uppdrag att ta fram förslag till mer
formaliserad struktur för samverkan Sydost

att

i övrigt fortsätta arbetet enligt lagda förslag

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 63
Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I yttrandet framgår bl a att utbildningsnämnden är positiv till etablering av nya
friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona.
Baggium AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
specialutformade program närliggande bygg, el, energi, naturbruk, industri (enl dels
nationella programmet och dels med inriktning säkerhetsmontör lås- och
larmanläggningar), fordon, hantverk, handels samt omvårdnadsprogrammet.
Baggiums koncept är enbart yrkesinriktade utbildningar med en stor del APU. Detta
motsvaras av Lärlingsprogrammet i Karlskrona som startade hösten 2005. Tio till
femton elever per årskurs har sin utbildning delvis förlagd på företag med teorilektioner i egna skollokaler. Det är framför allt begränsningen i antal företag som
kan ta emot elever på förlängd APU/lärling som gör att inte alla ca 20 elever per
årskurs som söker lärlingsprogrammet kan få sin utbildning på detta sätt.
Det är helt förödande för den kommunala utbildningen om en ny aktör med samma
upplägg och med utbildningar inom samma yrkesområden medges tillstånd att starta.
Antal företag som, vid sidan av alla övriga utbildningars APU-elever, kan ta emot
Lärlingsprogrammet och Baggiums elever är alldeles för få. Konsekvensen blir att
antingen den kommunala utbildningen eller Baggiums utbildning måste läggas ned på
grund av detta.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
År 2015 har elevunderlaget i Karlskrona minskat så mycket att en normalstor
kommunal gymnasieskola behöver läggas ned.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

16

Sammanträdesprotokoll

Baggium har valt att ansöka om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan
och dessutom med samma val av innehåll och program.
Den kommunala skolan ger eleverna ett större utbud av valbara kurser och individuella
val än vad Baggium kan erbjuda. Utbildningen håller en hög kvalitet och är under
ständig förnyelse och omprövning. Lokalerna är nyligen upprustade och speciellt
anpassade för den kommunala lärlingsutbildningen.
För Karlskronas del får ett godkännande av Baggiums nya utbildningar långsiktiga
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser eftersom de sökta utbildningarna skulle
slå undan förutsättningarna för den kommunala verksamheten att drivas vidare. Det
finns inte företagsmässiga förutsättningar att skapa ytterligare ca 100
APU/lärlingsplatser i kommunen. En splittring av dagens utbildningar på flera aktörer
innebär rimligen att kvalitén inte kan hållas kvar på dagens höga nivå.
Detta ger per elev en högre kostnad då färre elever skall dela på befintliga kostnader för
den specifika utrustning och för de specialsalar som finns. Får kommunen högre
kostnader för sina utbildningar ger detta också högre bidrag till friskolor. Slutsatsen blir
att kommunens kostnader ökar totalt sett för dessa utbildningar både för den del som
drivs i egen regi och genom högre bidrag till i detta fall Baggium. Av ekonomiska skäl
kan också kommunen tvingas lägga ned sitt Lärlingsprogram på grund av för få elever i
förhållande till kostnaderna.
Övergångsvis kommer omställningskostnader att uppstå om tillsvidareanställda lärare,
personal inom elevvård och administration mm behöver sägas upp. Likaså kan inte
lokal- och utrustningskostnader reduceras i takt med elevminskningen vilket ger dåligt
utnyttjade befintliga resurser.
Utifrån ett elevperspektiv innebär en splittring av dagens utbildningar på ännu fler
aktörer att färre inriktningar kommer att erbjudas totalt sett och att skolorna erbjuder ett
minskat antal valbara kurser, I-valskurser etc. Detta ger för eleven en försämrad
utbildningskvalitet.
Baggiums utbildningar tillför inte något nytt i form av inriktningar eller arbetssätt till
den befintliga utbildningen som den kommunala skolan tillhandahåller.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och att det blir
en kraftig överetablering av dessa utbildningar i kommunen och i regionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 64
Förslag till yttrande: Ansökan från Liber Hermods AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I yttrandet framgår bl a att utbildningsnämnden är positiv till etablering av nya
friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Liber Hermods AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
tre olika gymnasieutbildningar i Karlskrona .
1. Samhällsprogram (SP) med inriktning

- miljö och klimat
30 elever per
- affärsmannaskap
årskurs för
- samhällsvetenskap samtliga inr SP

2. Naturvetenskapligt program (NV)

- miljö och klimat
- affärsmannaskap
- naturvetenskap

3. Handelsprogrammet (HP) med inriktning

- affärsmannaskap
30 elever per
- handel och service årskurs med
samtliga inr HP

30 elever per
årskurs för
samtliga inr NV

Fullt utbyggd omfattar dessa utbildningar 270 elever.
Verksamheten skall bedrivas i lokaler på Drottninggatan i Karlskrona.
Skolan kommer initialt att ha 4,4 lärare per 100 elever och fullt utbyggd 4,0 lärare per
100 elever. Detta är betydligt lägre än den genomsnittliga lärartätheten på 7,6 lärare
per 100 elever som gäller för kommunens utbildningar totalt. För af Chapmangymnasiet med övervägande delen teoretiska utbildningar finns 5,9 lärare per 100
elever.
Inför höstterminen 2008 finns det ytterligare 3 ansökningar om att starta
gymnasieutbildningar i kommunen. Skulle alla skolor beviljas tillstånd att starta innebär
det närmare 800 nya utbildningsplatser. Detta kan jämföras med den kommunala
skolans ca 2 400 utbildningsplatser och de befintliga 2 friskolornas utbildningsplatser.
Dessutom startar ytterligare en gymnasiefriskola i Karlskrona från höstterminen 2007.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
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ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
Sett ur detta perspektiv vill Liber och de ytterligare tre gymnasiefriskolorna starta upp
sina verksamheter under en för kommunen mycket besvärlig elevminsknings- och
neddragningsperiod. De nya friskolorna kan visserligen i några fall erbjuda något utöver
det som erbjuds i kommunen eller regionen men risken är uppenbar att för många
aktörer kommer att få dela på ett kraftigt minskande elevunderlag.
Då de nya friskolorna framför allt riktar in sig på program och utbildningar som redan
finns i kommunen och som hittills visat sig ha ett vikande elevintresse (Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap, Handelsprogram och Medieprogram) blir effekten att alldeles för
många aktörer riskerar hamna i besvärliga ekonomiska förutsättningar när man erbjuder
uppemot dubbelt så många elevplatser som idag.
Liber har valt att ansöka om tre utbildningar som redan finns i den kommunala skolan
och hos friskolor i kommunen. Valet av inriktningar är i princip samma som den
kommunala skolan kan erbjuda då utgångspunkten är de nationella kurserna. Inriktning
miljö och klimat samt affärsmannaskap ligger också mycket nära de nationella
programmen och endast två nya kurser är framtagna specifikt (150 poäng tillsammans
av totalt 2 500 poäng). I ansökan framgår att Liber utgår från ett processorienterat
arbetssätt och kommer att använda sig av problembaserat lärande. Detta arbetssätt
förekommer också i den kommunala skolan bl a inom SP. Med tanke på den låga
lärartätheten bygger Libers koncept på betydligt mer självstudier än den kommunala
skolans motsvarande utbildningar. Det innebär att elever med förutsättningar för att
studera i egen takt gör det i större utsträckning än i den kommunala skolan. Enligt Liber
ger detta mer tid till elever som har svårare för sina studier. Med tanke på den låga
lärartätheten innebär inte Libers arbetssätt något nytt i jämförelse med den kommunala
skolans motsvarande utbildningar och tillför därför inget nytt ur ett elevperspektiv.
För Karlskronas del kan ett godkännande av Libers utbildningar ge långsiktiga
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för alla tre sökta programmen. De sökta
utbildningarna visar vikande elevunderlag i Karlskrona samtidigt med en kraftig
elevminskning i kommunen och regionen. De kostnader som kommunen lagt ned i
lokaler och utrustning kommer inte att kunna fortsätta nyttjas på ett rationellt och
ekonomiskt bra sätt. En splittring av dagens utbildningar på flera aktörer innebär
rimligen att kvalitén inte kan hållas kvar på dagens höga nivå.
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Detta ger per elev en högre kostnad då färre elever skall dela på befintliga kostnader för
den specifika utrustning och för de specialsalar som finns. Får kommunen högre
kostnader för sina utbildningar ger detta också högre bidrag till friskolor. Slutsatsen blir
att kommunens kostnader ökar totalt sett för dessa utbildningar både för den del som
drivs i egen regi och genom högre bidrag till i detta fall Liber.
Övergångsvis kommer omställningskostnader att uppstå om tillsvidareanställda lärare,
personal inom elevvård och administration mm behöver sägas upp. Likaså kan inte
lokal- och utrustningskostnader reduceras i takt med elevminskningen vilket ger dåligt
utnyttjade befintliga resurser.
Utifrån ett elevperspektiv innebär en splittring av dagens utbildningar på ännu fler
aktörer att färre inriktningar kommer att erbjudas totalt sett och att skolorna erbjuder ett
minskat antal valbara kurser, I-valskurser etc. Detta ger för eleven en försämrad
utbildningskvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och att det blir
en kraftig överetablering av dessa utbildningar i kommunen och i regionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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§ 65
Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I förslag till yttrande framgår bl a att Utbildningsnämnden är positiv till etablering av
nya friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Nordens Tekniker Institut AB (hädanefter benämnd NTI) har hos Skolverket ansökt
om att från höstterminen 2008 få starta två olika gymnasieutbildningar som
komplement till befintligt Elprogram.
1. Naturvetenskapligt program med allmän inriktning (NV)
30 elever per årskurs
NTI ansöker om Samhällsvetenskapligt program, allmän inriktning, men
medskickad poängplan avser naturvetenskapligt program (NV). Att ansökan
avser NV konfirmeras av den nytillträdde rektorn för NTI skolan och Mikael
Elias Teoretiska Gymnasium i Karlskrona .
2. Medieprogram med inriktning medieproduktion

30 elever per årskurs

Fullt utbyggd omfattar dessa utbildningar 180 elever.
Verksamheten skall bedrivas i befintliga lokaler centralt i Karlskrona.
Skolan kommer både initialt och fullt utbyggd att ha 7,5 lärare per 100 elever vilket
motsvarar den kommunala skolans genomsnittliga värde.
Inför höstterminen 2008 finns det ytterligare 3 ansökningar om att starta
gymnasieutbildningar i kommunen. Skulle alla skolor beviljas tillstånd att starta innebär
det närmare 800 nya utbildningsplatser. Detta kan jämföras med den kommunala
skolans nuvarande ca 2 400 utbildningsplatser och de befintliga 2 friskolornas
utbildningsplatser. Dessutom startar ytterligare en gymnasiefriskola i Karlskrona från
höstterminen 2007.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
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Sett ur detta perspektiv vill NTI och de ytterligare tre gymnasiefriskolorna starta upp
sina verksamheter under en för kommunen mycket besvärlig elevminsknings- och
neddragningsperiod. De nya friskolorna kan visserligen i några fall erbjuda något utöver
det som erbjuds i kommunen eller regionen men risken är uppenbar att för många
aktörer kommer att få dela på ett elevunderlag som bara utgör ¾-delar av nuvarande
numerär.
Då de nya friskolorna framför allt riktar in sig på program och utbildningar som redan
finns i kommunen och som hittills visat sig ha ett vikande elevintresse (exempelvis
Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Medieprogram) blir effekten att alldeles för
många aktörer riskerar hamna i besvärliga ekonomiska förutsättningar när man erbjuder
uppemot dubbelt så många elevplatser som idag.
NTI har valt att ansöka om två utbildningar som redan finns i den kommunala skolan
och hos friskola i kommunen. Dessutom är valet av inriktningar samma som redan idag
erbjuds eleverna i Karlskrona och inom samverkansregion Sydost.
För Karlskronas del får ett godkännande av NTI-skolans nya utbildningar långsiktiga
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser eftersom de sökta utbildningarna visar
vikande elevunderlag eller oförändrat sådant samtidigt med en kraftig elevminskning i
kommunen och regionen. De kostnader som kommunen lagt ned i lokaler och
utrustning kommer inte att kunna fortsätta nyttjas på ett rationellt och ekonomiskt bra
sätt. En splittring av dagens utbildningar på flera aktörer innebär rimligen att kvalitén
inte kan hållas kvar på dagens höga nivå.
Detta ger per elev en högre kostnad då färre elever skall dela på befintliga kostnader för
den specifika utrustning och för de specialsalar som finns. Får kommunen högre
kostnader för sina utbildningar ger detta också högre bidrag till friskolor. Slutsatsen blir
att kommunens kostnader ökar totalt sett för dessa utbildningar både för den del som
drivs i egen regi och genom högre bidrag till i detta fall NTI. Av ekonomiska skäl kan
också kommunen tvingas lägga ned ett nationellt program (MP) på grund av för få
elever i förhållande till kostnaderna.
Övergångsvis kommer omställningskostnader att uppstå om tillsvidareanställda lärare,
personal inom elevvård och administration mm behöver sägas upp. Likaså kan inte
lokal- och utrustningskostnader reduceras i takt med elevminskningen vilket ger dåligt
utnyttjade befintliga resurser.
Utifrån ett elevperspektiv innebär en splittring av dagens utbildningar på ännu fler
aktörer att färre inriktningar kommer att erbjudas totalt sett och att skolorna erbjuder ett
minskat antal valbara kurser, I-valskurser etc. Detta ger för eleven en försämrad
utbildningskvalitet.
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I ett läge med kraftigt vikande elevunderlag och en överetablering inom de teoretiska
program som NTI ansöker om att få starta blir det kännbara organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser för kommunen. NTI-skolans utbildningar tillför inte heller
något nytt i form av inriktningar eller arbetssätt till de befintliga utbildningar som den
kommunala skolan och nuvarande friskolor tillhandahåller.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och att det blir
en kraftig överetablering av dessa utbildningar i kommunen och i regionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________
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§ 66
Förslag till yttrande: Ansökan från Aspero Friskolor AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I förslag till yttrande framgår bl a att Utbildningsnämnden är positiv till etablering av
nya friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Aspero Friskolor AB (hädanefter benämnd Aspero) har hos Skolverket ansökt om att
från höstterminen 2008 få starta en gymnasiefriskola i Karlskrona med lokalisering till
Rosenholm. Skolans namn är Aspero idrottsgymnasium, ett specialutformat program
med profil samhällsvetenskap och ekonomi. Antalet elever beräknas till 75 per årskurs
vilket ger ca 225 elever vid fullt utbyggd skola hösten 2010. Skolan kommer initialt att
ha 7,3 lärare per 100 elever och fullt utbyggd 6,7 lärare per 100 elever.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
Sett ur detta perspektiv vill Aspero och de ytterligare tre gymnasiefriskolorna starta upp
sina verksamheter under en för kommunen mycket besvärlig elevminsknings- och
neddragningsperiod. De nya friskolorna kan visserligen i några fall erbjuda något utöver
det som erbjuds i kommunen eller regionen men risken är uppenbar att för många
aktörer kommer att få dela på ett kraftigt minskande elevunderlag.
Då de nya friskolorna framför allt riktar in sig på program och utbildningar som redan
finns i kommunen och som hittills visat sig ha ett vikande elevintresse (Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap och Medieprogram) blir effekten att alldeles för många aktörer
riskerar hamna i besvärliga ekonomiska förutsättningar när man erbjuder uppemot
dubbelt så många elevplatser som idag.
Aspero vill starta ett idrottsgymnasium där alla elever har en aktiv specialidrott.
Karlskrona kommun kan på varje program erbjuda en idrottsprofil där eleven utövar sin
specialidrott under det individuella valets 300 gymnasiepoäng. Asperos special-
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utformade program bedöms ge elitidrottande elever ytterligare möjligheter att utöva sin
specialidrott under skoltid med sitt beskrivna upplägg.
Att däremot koppla idrotten med teoretiska studier med profil samhällsvetenskap och
ekonomi bedöms mer bekymmersamt med tanke på hur många skolor som både i
Karlskrona och i regionen idag erbjuder olika inriktningar av Samhällsprogrammet
(SP). Totalt finns det inför hösten 2007 150-160 förstahandssökanden till den
kommunala skolans SP. Inom kommunen driver idag även Friskolan Galären en SPutbildning. Från hösten 2007 tillkommer ytterligare en friskola, Mikael Elias Teoretiska
Gymnasium med SP som alternativ och i nuläget 24 intagna från Karlskrona . I två av
de fyra nya friskoleansökningarna inför hösten 2008 begärs ytterligare 105 elevplatser
per årskurs inom SP. Detta kommer med största sannolikhet att påverka möjligheterna
för både den kommunala skolan och de befintliga friskolorna att fortsätta driva sina
inriktningar som tidigare. För den kommunala skolan kommer inte alla inriktningarna
att kunna erbjudas framöver när både elevunderlaget minskar och antalet aktörer
kraftigt ökar.
I ett läge med vikande elevunderlag och en kraftig överetablering inom bl a de
samhällsvetenskapliga utbildningarna görs ändå bedömningen att Aspero
Idrottsgymnasium kan tillföra en del ur ett elevvalsperspektiv med sin tydliga satsning
på aktiva elitidrottare.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 47
Förslag till yttrande: Ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun
Utbildningsnämnden är positiv till etablering av nya friskolor och utökning av
befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få
utöka John Bauergymnasiet i Karlshamn med Hantverksprogrammet inriktning Florist
och Frisör. Antalet elever beräknas till 25 per inriktning och årskurs vilket ger ca 150
elever vid fullt utbyggd skola hösten 2010. Skolan kommer initialt att ha 8,0 lärare per
100 elever och fullt utbyggd 10,7 lärare per 100 elever.
Karlskrona har både Florist och Frisörutbildning inom Hantverksprogrammet med ca 15
elever per årskurs på Florist och ca 18 elever på Frisör. Inom region Sydost är det också
väl försörjt med denna typ av utbildningar. Ur ett elevperspektiv tillför inte Drivkraft
Värend något utöver det som Karlskrona och övriga utbildningar i regionen kan ge
varken innehållsmässigt eller i arbetssätt.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
Ett godkännande kommer med största sannolikhet att påverka möjligheterna för både
den kommunala skolan och de befintliga friskolorna att fortsätta driva sina inriktningar
som tidigare. Det finns också en risk för nedläggning av inriktningar på
hantverksprogrammen i regionen när både elevunderlaget minskar och antalet aktörer
ökar. Med ytterligare en aktör inom Florist och Frisör kommer inte Karlskrona att få
den ekonomiska effektivitet i utbildningen som finns idag. Stora kostnader har lagts ned
i lokaler och utrustning de senaste åren i samband med att dessa utbildningar startats
upp. De totala kostnaderna för kommunens gymnasieundervisning kommer att öka och
därmed kan det också bli så att bidragen till friskolorna, som ofta baseras på
kommunens kostnader, ökar.
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Det bedöms ge kännbara organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för
kommunerna i regionen. Drivkraft Värends utbildningar tillför inte heller något nytt i
form av inriktningar eller arbetssätt till de befintliga utbildningar som den kommunala
skolan och nuvarande friskolor tillhandahåller.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 68
Förslag till yttrande: Ansökan från Svensk Yrkesförarutbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
SYAB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
Fordonsprogram inriktning transport i Kalmar. Fullt utbyggd omfattar begärd
utbildning 99 elever hösten 2011.
Inom sydostregionen finns idag motsvarande utbildningar i Nybro, Karlshamn och
Karlskrona. Av elevernas val till dessa utbildningar framgår att om flera aktörer som
SYAB medges starta motsvarande verksamhet kommer någon av de nuvarande
utbildningarna att få läggas ned. Den mycket kraftiga nedgången av elevantalen i både
Karlskrona och regionen talar inte heller för fler aktörer än idag. Elevantalet minskar
med 25 % fram till år 2015.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

yttra sig till Skolverket enligt ovan

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 69
Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Baggium AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
specialutformade program närliggande Barn- och Fritids-, Omvårdnads- och
Byggprogrammet för Kalmar Praktiska Gymnasium. Respektive program beräknas ha
5 elever varför skolan fullt utbyggd omfattar 45 elever år 2010.
Skolan kommer endast i begränsad omfattning att påverka Karlskrona kommuns
gymnasieskolor.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 70
Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
NTI har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta Handels-,
Samhälls-, Naturvetar-, EC-, och Medieutbildning i Kalmar. Fullt utbyggd omfattar
begärda utbildningar 450 elever hösten 2010.
Utbildningarna är väl tillgodosedda både i Karlskrona och i regionen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 71
Förslag till yttrande: Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
HS Naturbruksgymnasium AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen
2008 få utöka sin befintliga verksamhet med inriktningarna Äventyr/upplevelse och
Hund på Helgesbo Naturbruksgymnasium. Fullt utbyggd omfattar begärda
utbildningar 120 elever hösten 2010.
Karlskrona har inget eget Naturbruksgymnasium men det finns liknande utbildningar
inom region Sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 72
Förslag till yttrande: Ansökan från Curasan AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Curasan AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
Omvårdnadsprogram inriktning Akutsjukvård och inriktning Hälsa och friskvård i
Kalmar. Skolan kommer att utformas efter samma koncept som Consensus i Lund.
Fullt utbyggd omfattar begärda utbildningar 180 elever hösten 2010.
Karlskrona har Omvårdnadsprogram men inte dessa s k lokala inriktningar.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 73
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av L Netterstedt som vikarierande utbildningschef under ordinarie
befattningshavares semester 2007-07-23—08-13.
Förordnande av T Rönneholm som vikarierande utbildningschef under ordinarie
befattningshavares semester 2007-07-16—07-22.
Förordnande av rektor/chef under semesterperioden 2007.
Beslut om stipendium ur Karlskrona Skolväsendets samfond för lärare.
UN2007.109.046
Beslut om skolgång vid Ingelstads Naturbruksgymnasium
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-05-23 och 2007-06-28.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 74
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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§ 75
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram

Kommunfullmäktige

§ 99
Miljöbokslut 2006

Kommunfullmäktige

§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den 30 april 2007

Kommunfullmäktige

§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget
2008 – 2010

Kommunfullmäktige

§ 106
Svar på motion om medborgarkontrakt

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 76
Övrigt
Inga övriga ärenden redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober
2007
§ 77 Information
- Demokratiprojektet
- Personalnyckeltal
- Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan
§ 78 Budgetuppföljning september 2007
§ 79 Posthanteringstjänster
§ 80 Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiinriktning
§ 81 Förslag till sammanträdesplan 2008
§ 82 Delegeringsärenden
§ 83 Kurser och konferenser
§ 84 Anmälningsärenden
§ 85 Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 24 oktober 2007 kl 08.30 – 11.40

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Claes Jogréus (m)
Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp)
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Mikael Thornéus, administrativ chef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom, föredragning t o m kl 10.00
Tommy Rönneholm, utvecklingschef, föredragning t o m kl 10.00
Marianne Hansson, personalsekreterare, föredragning t o m kl 10.00
Lennarth Hanson, IT-samordnare, föredragning t o m kl 10.00
Leif Pettersson, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Johan Melin, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Håkan Petersson, vik rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Anita Wranker, rektor, föredragning t o m kl 10.00
Mary Mathiasson, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Birgitta Wahlström, bibliotekschef, föredragning t o m kl 10.00

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Maria Bergqvist (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Maria Bergqvist

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign
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§ 77
Information
- Demokratiprojektet
Tommy Rönneholm informerar om projektet ”Var god, tag plats” som genomfördes
under tre veckor i somras. Av de 70 elever från år 1 och 2 som sökte fick 12 stycken
tillfälle att delta i projektet.
Målsättningen var att:
- ge ungdomarna kunskap/redskap
- granska kommunen
- förslag till kommunen
Innehåll bl a:
- rättigheter och demokrati
- makt
- genus, etnicitet och fördomar
- inflytande
- politik och representativitet
- medias roll i samhället
- att skriva debattartiklar / insändare
- förändring genom kultur
- att nå ut med budskap
Resultat
-

tidning
ungdomspolitisk handlingsplan

______________
- Personalnyckeltal
Marianne Hansson informerar om personalnyckeltalen för mätperioden
061201 – 070731 som bl a innehåller:
-

antalet anställda
antalet årsarbetare
timanställda, arbetad tid i årsarbete
genomsnittlig sysselsättningsgrad
övertid/fyllnadstid, tim/anställd
sjukdagar per anställd

_______________
Sign

Sign

Sign
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- Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan
Studie av gymnasieskolan har genomförts för tredje året i rad i 3KHVkommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad).
Anders Svensson redovisar ett första utkast till slutrapport.
Rapporten innehåller bl a följande:
- Kostnad/elev i kronor
- Kostnad/elev exklusive lokaler i kronor
- Kostnad/elev i kronor för undervisning
- Kostnad/elev i kronor för läromedel, utrustning och skolbibliotek
- Kostnad/elev i kronor för lokaler och inventarier
- Kostnad/elev i kronor för administration och skolledning
- Kostnad/elev i kronor för elevhälsa
- Antalet elever folkbokförda i kommunen
- Andel elever folkbokförda i kommunen i år 9 som gick vidare till
gymnasieskolan
- Andel elever folkbokförda i kommunen per olika huvudmän
- Andel elever på de kommunala skolorna fördelade på olika typer av program
- Andel elever på de kommunala skolorna fördelade efter hemkommun 2006
- Fördelning av eleverna mellan olika program 2006 i den kommunala
gymnasieskolan
- Köp av utbildningsplatser från annan huvudman 2006
- Personalnyckeltal
- Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
- Betygsfördelning slutbetyg våren 2006
- Andel elever med slutbetyg våren 2006
- Andel nybörjare 2002 som fullföljde sin utbildning inom 4 år exklusive IVprogrammet
- Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola
- Övergång till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning
- Andel elever som har fått sina förstahandsval tillgodosedda vid kommunens
gymnasieskola/or per den 15:e september år 2006
- Attitydundersökning bland eleverna våren 2007.
___________

Sign

Sign

Sign
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2006.178.042

§ 78
Budgetuppföljning september 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2007 med minus 2,0 mkr. Försämringen jämfört med prognosen i samband med
delårsbokslutet 2007-08-31 förklaras av att köp/sälj andra skolhuvudmän och interna
platser försämrats från ett prognostiserat överskott med 0,6 mkr till ett prognostiserat
underskott med 0,1 mkr. Resultatet per den 30 september 2007 uppgår till + 14,8 mkr
att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 16,8 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
- 0,3
- 1,5
- 1,0
+ 0,6
+0
+ 0,2
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för prognosen
- Att utbildningsförvaltningen får återbetala hela skulden avseende vuxenutbildningens statsbidrag för 2006.
- Att köp/sälj annan skolhuvudman genererar ett negativt resultat med 0,5 mkr. Det
kan finnas elever som sökt fristående skolor som inte handläggs via
utbildningsförvaltningens intagningsenhet. Dessutom har förvaltningen ännu inte
fått fakturor från andra kommuner som vi har elever hos. Tills dessa kommit råder
stor osäkerhet kring hur många elever kommunen har hos andra skolhuvudmän.
-

Sign

Planerade åtgärder för att uppnå balans:
Uppdrag till Törnströmska gymnasiet att fortsätta sin översyn för att minimera
underskottet.
Uppdrag till Vuxenutbildningen att ytterligare dra ner på köp av externa utbildningar. Detta för att minimera underskottet med ytterligare 0,5 mkr.
Uppdra till IT att generera ett överskott på övriga omkostnader.
Övriga enheter inom förvaltningen förväntas till återhållsamhet för att täcka
underskotten inom förvaltningen.

Sign

Sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 oktober 2007, § 61, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 30 september 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 oktober 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Berörda företag
Akten

8

Sammanträdesprotokoll

§ 79
Posthanteringstjänster
Utbildningsförvaltningen har under sommaren infordrat anbud på posthanteringstjänster vid kommuntryckeriet Psilander Grafiska. Den öppna upphandlingen har
avsett kommunens externa posthantering inkluderande hämtning av post från
kommunhuset Ruthensparre, frankeringsservice, frankostämpling och eventuellt
tillkommande postala tjänster.
I förfrågningsunderlaget framgår att utvärdering av de anbud som kommer in sker
genom prisjämförelse där det eller de anbud med lägst pris och som uppfyller samtliga
uppställda skall-krav kommer att antas.
Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit:
1. Posten MeddelandeAB (Posten)
2. Lucasco AB (Lucasco)
Båda anbuden uppfyller samtliga skall-krav.
I den ekonomiska sammanställningen framgår att kostnaden för frankeringsservice och
transport blir lägst i Lucascos anbud oavsett om kommunen använder streckkoder eller
inte. I Lucascos förslag blir posten inte billigare om man använder kuvert med
streckkoder och då inga andra fördelar finns med dessa koder så skulle nuvarande
system kunna bibehållas.
Posten delar ut sina försändelser med sin ordinarie organisation (brevbärare,
lantbrevbärare, box etc). Lucasco har valt en lösning där man inom utdelningsområde
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Växjö och Kalmar har ett
avtal med Tidningsbärarna om utdelning av post. Till övriga orter inom Sverige och
till utlandet lämnar Lucasco posten till Postterminalen för distribution genom Posten.
Därutöver har man för avsikt att ha egen personal för utdelning av post på adresser där
så anses ekonomiskt fördelaktigt.
I jämförelse med Postens prislista för frankostämpling visar Lucascos anbud ca 2025% lägre priser för frankostämpling för alla sorters brevförsändelser inom
”närområdet”. I jämförelse med dagens kostnader för frankering på en volym av ca
1,5 Mkr bör Lucascos anbud innebära lägre kostnader motsvarande ca 200 tkr.
Portokostnaden fördelas ut på förvaltningarna efter hur mycket som skickas och därför
är det respektive förvaltning som gör besparingar på portot framöver.

Sign

Sign

Sign
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås tilldelningsbeslutet för upphandlade
posthanteringstjänster ges till Lucasco AB. Förändringen föreslås ske fr o m
2007-12-01.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta Lucasco AB som leverantör av posthanteringstjänster fr o m 2007-12-01

att

ändra utbildningschefens delegation i inköps- och upphandlingsärenden från
nuvarande 50 basbelopp till obegränsat belopp inom budgetram.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______________

Sign

Sign

Sign
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§ 80
Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiinriktning
Af Chapmangymnasiet har föreslagit utbildningsnämnden att skolan får skapa en
ny profil inom samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiska inriktning. Profilen
finns beskriven i fem punkter och har som en viktig ingrediens omvärldskunskap
kopplat till ekonomiutbildningen. Utbildningen är tänkt att genomföras i samverkan med bland andra institutionen för euroasiatiska studier vid Uppsala
universitet.
Skolan anhåller om nämndens godkännande av profilen samt äskar medel för
studieresa läsåret 2007/08. Den beräknade kostnaden för läsåret 2007/08 är
223 000 kronor, i framtiden är kostnaden beräknad till cirka 450 000 kronor/år,
då den omfattar två årskurser. I förslaget har man angivit att man avser att söka
externa intäkter.
Förslaget till ny profil av ekonomiinriktningen är mycket intressant och positivt
och bedöms kunna ge en bra utbildning för de studerande.
Enligt delegationsplan fattar nämnden endast beslut om specialutformat program,
varför nämnden endast kan uttala sitt stöd för utbildningen.
Vidare äskar af Chapmangymnasiet medel för profilen med 223 000 kronor för
2007. Då nämndens ekonomiska situation idag är mycket ansträngd finns inga
möjligheter att under 2007 tillskjuta de äskade beloppet.
Skolan uppmanas att söka externa medel och återkomma i samband med internbudget 2008.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 september 2007, § 58, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avslå begäran om medel för nämnda profil innevarande år

att

uppdra åt skolan att söka extern finansiering och återkomma i samband
med internbudget 2008.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 81
Förslag till sammanträdesplan 2008
Ärendet återremitteras.
_______________

Sign

Sign
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§ 82
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona.
UN2007.190.216
Delårsbokslut med budgetuppföljning augusti 2007. UN2006.178.042.
Yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl. UN2007.207.214
Yttrande över detaljplan för del av Fäjö 1:75, Lyckeby. 2007.200.214
Förordnande av vikarierande rektor/chef för Törnströmska gymnasiet t o m 2007-10-26.
UN2007.220.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef för Vuxenutibldning under vecka 40.
UN2007.202.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef för Vuxenutbildningen under vecka 41.
UN2007.201.023
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-05-10.
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-06-04.
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-06-18.
Förslag till interkommunala ersättningar för höstterminen 2007.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 83
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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§ 84
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram

Kommunfullmäktige

§ 99
Miljöbokslut 2006

Kommunfullmäktige

§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den 30 april 2007

Kommunfullmäktige

§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget
2008 – 2010

Kommunfullmäktige

§ 106
Svar på motion om medborgarkontrakt

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 85
Övrigt
Göran Palmér informerar om ett elevärende.
________________
Ordföranden informerar om att Edbergstiftelsen i år har delar ut två stipendier på
vardera 25 000 kr till två miljöengagerade gymnasielärare som på ett beundransvärt
sätt arbetat och spridit budskapet om hållbar utveckling bland elever och medarbetare.
Från Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona har Mats Olsson fått stipendium.
________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 december
2007
§ 86 Information
- Medborgarkontrakt
§ 87 Budgetuppföljning november 2007
§ 88 Internbudget 2008
§ 89 Begäran om bidrag till elever som läser tyska
§ 90 Svar på medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm,
gymnasieskola med minst 300 elever”
§ 91 Avsiktsförklaring samverkan Emmaboda – Karlskrona
§ 92 Förslag till utbildningsorganisation, gymnasieprogram och inriktningar
läsåret 2008/2009
§ 93 Förslag till sammanträdesplan 2008
§ 94 Förslag till yttrande till Skolverket över yttrande från NTI om rätt till bidrag
§ 95 Delegeringsärenden
§ 96 Kurser och konferenser
§ 97 Anmälningsärenden
§ 98 Övrigt
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Sign

Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 20 december 2007 kl 08.30 – 11.50

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)
Bruno Carlsson (sd)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Stefan Andersson (s)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Mikael Thornéus, administrativ chef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Karl-Erik Olsson, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.30
Håkan Petersson, rektor med programansvar, föredragning t o m kl 10.30

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bo Bergström (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 21 december 2007

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 86 - 98

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Bo Bergström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 december 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3
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§ 86
Information
- Medborgarkontrakt
I motion som väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2005
föreslogs att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den
kommunala servicen. Syftet är att medborgarna i Karlskrona ska kunna ställa
krav på den kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen
lämnar om kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Vidare ska medborgarkontraktet ge allmänheten större kunskap om och inflytande över den kommunala
servicen.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2007
att bifalla motionen med den förändringen att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av
berörda nämnder/förvaltningar.
Utbildningsnämnden återkommer i ärendet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 december 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2007.178.042

§ 87
Budgetuppföljning november 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2007 med minus 1,3 mkr. Resultatet per den 30 november 2007 uppgår till + 0,4 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 2,9 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
+ 0,2
- 1,2
- 1,1
+ 0,6
+0
+ 0,2
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för prognosen
- Att köp/sälj annan skolhuvudman genererar ett plusresultat. Det kan finnas elever
som sökt fristående skolor som inte handläggs via utbildningsförvaltningens
intagningsenhet.
Planerade åtgärder för att uppnå balans:
- Uppdrag till Törnströmska gymnasiet att fortsätta sin översyn för att minimera
underskottet.
- Uppdrag till Vuxenutbildningen att ytterligare dra ner på köp av externa utbildningar. Detta för att minimera underskottet med ytterligare 0,5 mkr.
- Uppdra till IT att generera ett överskott på övriga omkostnader.
- Övriga enheter inom förvaltningen förväntas till återhållsamhet för att täcka
underskotten inom förvaltningen.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 70, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 30 november 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 88
Förslag till internbudget för år 2008
Enligt liggande förslag till budget 2008 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 207,3 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt nedan:
Enligt budgetdirektiv
Tillskott till UN för vuxenutbildningen (ytterligare ½ år)
Tillskott till UN för elevökning
Nya friskolor inom gymnasieskolverksamheten
Avgår: RUP-åtgärder
Teknisk justering lokalkostnader
Summa budgetram

205,1
0,9
1,0
1,0
- 1,3
0,6
207,3

Den preliminära budgetramen är uttryckt i den lönenivå som gällde vid början av
år 2007 och den genomsnittliga prisnivån under år 2007.
Tillfälligt för år 2008 kommer inte att lämnas någon priskompensation till nämnderna
för ökade kostnader på varor och tjänster. Däremot kommer tekniska justeringar att
göras på köp av elevplatser från friskolor och hyreshöjning.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner och
försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga omkostnader, visst övertag för personalkostnaderna. Den förhållandevis höga andelen
omkostnader beror bland annat på köp av platser hos andra skolhuvudmän och
kostnader för läromedel/materiel.
Förslaget till internbudget för år 2008 beaktar:
- 2007 års internbudget
- effekterna av under år 2007 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar på grund
av genomförda och planerade ombyggnader
- prognos för utfall 2007
Budgetförslaget förutsätter att kompensation kommer att erhållas för löneökningar enligt
gällande löneavtal för såväl 2007 som år 2008. För löneökningar utöver avtal samt för
sådana lönekostnadsökningar som beror på höjda löner för nyrekryterade eller
visstidsanställda kommer dock inte kompensation att ges.
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Nödvändiga budgetjusteringar jämfört med beslutad budget i september 2007:
Jämfört med budgetförslaget har resultatet för köp/sälj försämrats med netto
2,2 mkr. För att finansiera försämringen kommer redan från början avdrag att göras
för de avhopp som varje år finns på skolorna. Tidigare år har dessa budgetmedel
tilldelats skolorna och sedan har de fått ett avdrag med 25% när eleverna hoppat av.
Nu minskas deras budgetram från början med 2,0 mkr.
Elevökningen som uppgår till 1,6 mkr är nu bara delvis finansierad med det tillskott vi fått med 1,0 mkr.
Rupenåtgärder har tillkommit med 1,3 mkr.
Blekingetrafiken kommer att höja avgifterna för busskort med 30%. Detta innebär
en kostnadsökning med 2,2 mkr för utbildningsnämndens del.
Totalt sett har förvaltningen trots åtgärden med avdrag direkt för avhoppen en
brist med 2,1 mkr inför 2008.
Budgetramarna är fördelade ut till enheterna via ett bidrag per elev. Detta innebär
att budgetansvaret i praktiken är utfördelat till respektive enhetschef. Detta innebär
att förvaltningen inte kan lägga ut riktade besparingar på enheterna.
Följande besparingsförslag finns:
- Den resursfördelningsram som finns till skolorna minskas med 1 575 tkr. Främst
skall neddragningarna/besparingarna göras på kringverksamhet och på lokaler
- Café-verksamheten ska minskas med 225 tkr
- IT-kostnaderna ska minska med 300 tkr
Verksamhetsmål 2008
Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna
men de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål i
enlighet med vad budgeten tillåter.
Antalet elever/program och totalt som är utgångspunkt i resursfördelningssystemet
kommer att redovisas löpande under året för nämnden. Förändras elevbilden utifrån
elevernas val skall utbildningsnämnden kunna följa upp eventuella avvikelser utifrån
detta. Likaså antalet elever som budgeten är beräknad utifrån dels avseende intäkter
från andra skolhuvudmän och dels avseende kostnader till andra skolhuvudmän.
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om är följande:
- att mål för utbildningsnämnden ska vara att andelen elever som får slutbetyg
från gymnasieskolan inom fyra år efter påbörjad utbildning skall vara minst 85%
- att mål för utbildningsnämnden ska vara att gymnasieelevernas genomsnittliga
poäng i slutbetyget skall vara minst 14,5%
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- att mål för utbildningsnämnden ska vara minst 75% av gymnasieeleverna (i
årskurs 2) skall uppleva god kvalité i skolan och i undervisningen
- att mål för utbildningsnämnden skall vara att andelen kursdeltagare inom
vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret skall vara minst 80%
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 71, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
1. att godkänna förslaget till internbudget för år 2008
2. att följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål
3. att uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan
4. att uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar
5. att förvaltningen specificerar besparingskrav utifrån föreslagen viljeinriktning
och att konsekvensbeskrivningar tas fram av enheterna
6. att utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om kompensation för
den kostnadsökning med 2,2 mkr som utbildningsnämnden drabbats av p g a
förändrat taxesystem avseende busskorten
7. att lokalkostnaderna läggs ut på respektive enhet snarast, helst fr o m den
1 januari 2008
8. att IT-kostnaderna läggs ut på respektive enhet fr o m den 1 juli 2008
Yrkanden
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar följande tilläggsattsatser:

Sign

att

med tanke på minskat elevantal, lägga en del av besparingen på ledningsorganisationen

att

inte lägga ner någon café-verksamhet förrän eleverna själva har getts
möjlighet att med stöd av vuxen driva caféerna i egen regi

att

kräva besked från kommunstyrelsen på huruvida man får kompensation
för busskortshöjningen
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Med hänvisning till sjätte attsatsen i arbetsutskottets förslag stryks tredje
tilläggsattsatsen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på de två tilläggsattsatserna.
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
1. att

godkänna förslaget till internbudget för år 2008

2. att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

3. att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

4. att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

5. att

förvaltningen specificerar besparingskrav utifrån föreslagen viljeinriktning
och att konsekvensbeskrivningar tas fram av enheterna

6. att

utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om kompensation för
den kostnadsökning med 2,2 mkr som utbildningsnämnden drabbats av p g a
förändrat taxesystem avseende busskorten

7. att

lokalkostnaderna läggs ut på respektive enhet snarast, helst fr o m den
januari 2008

8. att

IT-kostnaderna läggs ut på respektive enhet fr o m den 1 juli 2008

9. att

med tanke på minskat elevantal, lägga en del av besparingen på ledningsorganisationen

10. att inte lägga ner någon café-verksamhet förrän eleverna själva har getts
möjlighet att med stöd av vuxen driva caféerna i egen regi
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 december 2007 11
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch af Chapmangymn
Akten

Sammanträdesprotokoll
2007.253.612

§ 89
Begäran om bidrag till elever som läser tyska
Af Chapmangymnasiet har inkommit med begäran om bidrag till elever som
läser tyska steg 3 och 4. Begäran uppgår till 88 000 kronor totalt.
Några särskilda medel för detta finns inte avsatt inom utbildningsnämndens
budget.
Det elevbidrag som fördelas till skolan bör prioriteras om av rektorsområdet i
egen internbudget 2008, alternativt får externa sponsorer sökas om man anser
att resan är av sådant värde.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 72, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avslå begäran om medel.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 90
Förslag till svar på medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm,
gymnasieskola med minst 300 elever”
Medborgarförslaget avseende en gymnasieskola på Rosenholm är ur många synvinklar intressant. Utbildningsnämnden har under längre tid arbetat med liknande
planer och ärendet var långt framskridet för drygt ett år sedan men fick avbrytas.
Utbildningsnämnden är nu på nytt i färd med att skapa en utvidgad gymnasieutbildning på Rosenholm. Eleverna på nuvarande yrkesförberedande program
lokaliserade till Rosenholm kommer inom kort att få i princip all sin undervisning
där, då även kärnämnesundervisningen förläggs till Rosenholm.
Dessutom undersöks möjligheten att flytta ut ytterligare gymnasieverksamhet till
Rosenholm vilket på sikt kan innebära att Rosenholmsenheten blir ett rektors- område.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 73, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

besvara motionen enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 91
Avsiktsförklaring samverkan Emmaboda – Karlskrona
Under lång tid har Emmaboda och Karlskrona haft givande samverkan avseende
gymnasieutbildning. Det samverkansavtal som finns reglerar i princip enbart
elevernas möjligheter att söka gymnasieutbildning över kommungränserna.
En ömsesidig strävan har vuxit fram att utöka samverkan inom verksamhetsområdet
gymnasieskola – vuxenutbildning.
Förslag till avsiktsförklaring har tagits fram i samråd mellan kommunerna och här
föreligger en total samsyn och stor optimism inför gemensam planering och gemensamma lösningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 74, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen avsiktsförklaring mellan Emmaboda och Karlskrona
avseende gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 92
Förslag till utbildningsorganisation gymnasieprogram och inriktningar
läsåret 2008/2009
Förslag till utbildningsorganisation för läsåret 2008/09 avseende gymnasieprogram
och inriktningar har planerats i samråd med samtliga berörda rektorer.
Organisationsförslaget har också behandlats i den s k lilla chefsgruppen (= rektor/
chefer och förvaltningsledning), där gemensamt beslut fattats att föra fram bilagt
förslag till utbildningsnämnden.
Faktorer som varit väsentliga i planeringen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De senaste årens sökandebild
Elevminskningen
Eventuell etablering av fler gymnasieskolor
Ekonomi
Möjlighet att samverka med grannkommuner
Arbetsmarknadens behov

Fordonsprogrammet
Törnströmska gymnasiets Fordonsprogram vilket idag är ett nationellt program
föreslås bli ett specialutformat program fr o m höstterminen 2008. Med en sådan
förändring kan programmet i sin helhet lättare utvecklas i samverkan med näringslivet och uppfylla de krav Industrikommittén ställer för certifiering som ett s k
Teknik College.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 75, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till utbildningsorganisation för läsåret 2008/09

att

godkänna förslaget om att omforma Fordonsprogrammet till ett specialutformat program med namnet Autoteknik fr o m hösten 2008.

Förändring av program vid af Chapmangymnasiet
Af Chapmangymnasiet har inkommit med begäran om att avveckla dagens
specialutformade program Information och service, en specialutformning närliggande Handelsprogrammet.
Under ett antal år har programmet visat sviktande sökandeunderlag och vid kontakter
med branschen kan konstateras ett behov av förändring. Därför önskar man nu återgå
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till det nationella Handelsprogrammet, inriktning handel och service som
då mera svarar mot marknadens behov.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

inget intag läsåret 2008/09 görs på det specialutformade programmet
Information och service och att programmet avvecklas

att

från läsåret 2008/09 starta Handelsprogrammet, inriktning handel och
service, 32 elevplatser

Yrkanden
Mårten Ekblad (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att skapa
ett scenkonstprogram där drama/teater och dans ingår
Sofia Bothorp (mp) och Peter Christensen (fp) yrkar avslag på tilläggsattsatsen.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Sammanträdet återupptas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsattsatsen och finner att
utbildningsnämnden avslår densamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller tilläggsattsatsen röstar
ja och den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Eva-Marie Malmgren (s), Mikael Karlsson (s), Bo Bergström (s),
Hind Abdul-Wahab (s), Mårten Ekblad (s) och Martin Nilsson (s).
Följande röstar nej: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m), Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Bruno Carlsson
(sd).
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att avslå tilläggsattsatsen.
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslaget till utbildningsorganisation för läsåret 2008/09

att

godkänna förslaget om att omforma Fordonsprogrammet till ett specialutformat program med namnet Autoteknik fr o m hösten 2008.

att

inget intag läsåret 2008/09 görs på det specialutformade programmet
Information och service och att programmet avvecklas

att

från läsåret 2008/09 starta Handelsprogrammet, inriktning handel och
service, 32 elevplatser

_______________
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§ 93
Förslag till sammanträdesplan 2008
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 november 2007, § 67, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 94
Förslag till yttrande till Skolverket över yttrande från NTI om rätt till
bidrag
Utbildningsnämnden yttrade sig den 5 september 2007, § 65, över NTI-skolans
ansökan om att från höstterminen 2008 få starta Naturvetenskapligt program och
Medieprogramprogram med 30 elever vardera per årskurs som komplement till
befintligt Elprogram.
NTI har till Skolverket yttrat sig över Utbildningsnämndens yttrande ovan.
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande över de synpunkter som NTI framfört till Skolverket.
Yttrandet från NTI-skolan är ytterst otydligt och inte konsekvent. Dessutom förekommer uppenbara felaktigheter i yttrandet.
NTI påstår att man minskat ner antal et platser som man söker om och att det är
orimligt att 30 platser per år inom NV och SP skall anses vara en alltför stor volym
för att kunna rymmas inom regionen. Här menas troligen MP och inte SP då sistnämnda redan finns etablerat i Karlskrona. Utbildningsnämnden får på nytt trycka
på den mycket kraftiga nedgången i elevantalet i både kommunen och regionen
de kommande åren. En 25-procentig elevminskning de kommande åtta åren utgör
en mycket påverkbar omständighet för både de befintliga skolorna och för de
eventuellt tillkommande.
Det påstås vidare felaktigt att minskningen av antalet elever på de kommunala
programmen varit marginell och att elever som valt EC och MP har kommit från
andra program och andra kommuner. Här antas på nytt att NTI blandat ihop programmen som avses och att det är SP som menas i stället för MP. Det felaktiga
består i att för NTI-skolans SP kommer samtliga 25 elever från Karlskrona vid
senaste intagningen 2007/08. För NTI-skolans EC-utbildning gäller att 50 av totalt
53 elever kommer från Karlskrona.
NTI har tydligen inte bemödat sig om att ta reda på aktuella fakta för sin ansökan
om att starta utbildningar i Karlskrona.
I övrigt hänvisas till utbildningsnämndens tidigare yttrande i ärendet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 95
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande angående kompetensutvecklingspolicy. UN2007.195.027
Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna 2008/2009.
UN2007.235.612
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark)
UN2007241.210
Läsårstider 2008/2009 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2007.246.608
Avskrivning av elev från utbildning vid Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, Törnströmska gymnasiet.
Förordnande av vikarierande utbildningschef under tiden 2007-11-04—12.
UN2007.227.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 96
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 97
Anmälningsärenden
Justitieombudsmannen

Beslut angående anmälan mot af
Chapmangymnasiet i Karlskrona
kommun angående att inbjudan till
ett politiskt parti att lämna information
i skolan har tagits tillbaka efter
protester från elever

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2007-10-02

Kommunfullmäktige

§ 148
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 168
Budget 2008 och plan 2009-2010
för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 240
Yttrande över förslag till ungdomspolitiskt program

Skolverket

Ansökan från Drivkraft Värend AB om
rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en utökning av utbildningen vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Karlshamns
kommun

Skolverket

Ansökan från Baggium AB om rätt till
bidrag för utökning av utbildningen vid
den fristående gymnasieskolan Kalmars
Praktiska Gymnasium i Kalmar kommun

Vuxenutbildningen

Lokal arbetsplan för Vuxenutbildningen

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 december 2007 22
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 98
Övrigt
Sofia Bothorp (mp) frågar om det finns någon policy för hur religiösa grupper
får presentera sig i skolan.
Utbildningschefen svarar att det inte finns någon sådan policy och att det är
rektor som beslutar.
________________
Ordföranden, 2:e vice ordföranden och utbildningschefen tackar för ett gott
samarbete under mandatperioden och önskar alla en god jul och gott nytt år.
________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 5 mars 2008

§ 1

Information
K valitetsredovisning, Vuxenutbildningen
Preliminär sökandebild till gymnasieskolan
Medarbetarenkäten
Posthanteringstj änster

§

Verksamhetsberättelse och Bokslut 2007

2

§ 3

Personalbokslut 2007

§

4

Förslag till bidragsbelopp till fristående skolor

§

5

Förslag till: Nedläggning av inriktningen drift och underhåll av väg
på Byggprogrammet

§

6

Kompletteringsval

§

7

Delegeringsärenden

§

8

Kurser och konferenser

§

9

Anmälningsärenden

§ 10

Övrigt

Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 5 mars 2008 kl 08.30 - 12.10

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström ( s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Claes Jogreus (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Stefan Andersson (s)
Jörgen Anehäll (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning

Tjänstemän

Göran Palmer, utbildningschef
Lena N etterstedt, verksamhetscontroller
Mikael Thomeus, administrativ chef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Marianne Hansson, personalsekreterare
Mary Mathiasson, rektor/chef,§ 1
Johan Melin, rektor/chef, § 1
Leif Petersson, rektor/chef, § 1
Mattias Liedholm, rektor med programansvar, § 1

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Richard J omshof (sd)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 17 mars 2008

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

Sammanträdesprotokoll

~h C-7
....... ?;./:!.~.........
Kerstin Åkesson

Ordförande

§ 1 - 10

'

L~, . . . . . L~ . . . .

Justerare

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 18 mars 2 0 0 8
anslagstavla, intygar i tjänsten

~ P.å konq/"ens

Cfi~~~@.r.1'~
/

J,\ I s;~~J
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§1
Information
Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen
Mary Mathiasson redogör för kvalitetsredovisningen som bl a innehåller:
- Beskrivning av verksamheten
- Rutiner för kvalitetsarbetet
- Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och
resultatet av dessa
- Förutsättningar
- Arbetet i skolan
- Resultat
- Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen

Preliminär sökandebild till gymnasieskolan
Tommy Rönneholm redogör för den preliminära sökandebilden till
gymnasieskolan.

Medarbetarenkäten
En medarbetarenkät har genomförts bland kommunens anställda. Enkäten bestod
av 44 frågor. Av utbildningsförvaltningens anställda har 68% svarat på enkäten.
Marianne Hansson redovisar svaren i medarbetarenkäten.

Posthanteringstjänst
Mikael Thomeus informerar om vad som hänt i samband med den av utbildningsnämnden upphandlade posthanteringstjänsten.

Sign

Sign
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2006.178.042

§2
Verksamhetsberättelse och bokslut 2007
Göran Palmer och Ewa Bellwaldius informerar om Verksamhets berättelse 2007 som
innehåller:
• Årets händelser
• Ekonomiskt utfall
•Miljö
•Framtiden
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Finansieringsanalys
• Enheternas bokslut
• Verksamhetsmått gymnasieskolan
• V erksamhetsmått vuxenutbildningen
• Investeringsredovisning 2007
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 februari 2008, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna årsredovisningen för 2007 och att överlämna densamma
till kommunstyrelsen

att

hos kommunstyrelsen hemställa om befrielse av det negativa resultatet
med 0,2 mkr

att

hemställa hos kommunstyrelsen om att överföra kvarvarande investeringsmedel, 0,6 mkr, från 2007 till 2008

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign
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§3
Personalbokslut 2007 samt personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalbokslut och personalnyckeltal för 2007.
Personalbokslutet innehåller bl a:
• Rekrytering
•Friskvård
• Rehabilitering
• Medarbetarenkäten
•Personalprogrammet
• Ledarutbildning
• Rektorsutbildning
• Lönerevision
• Besparingar - personal

Personalnyckeltalen innehåller bl a:
• Antal anställda
• Antal årsarbetare
• Timanställda arbetad tid i årsarbete
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad
• Övertid/fyllnadstid
• Sjukdagar per anställd/kön
• Sjukdagar per anställd/ålder
• Sjukdagar per anställd/frånvarointervall
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta

att

godkänna personalbokslut för 2007

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

~KARLSKRONA
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2008.22.605

§4
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2008

Förslaget till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som tillämpats sedan 2004 och som togs fram av en politiskt tillsatt
arbetsgrupp. Dessa principer bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats av
Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts den internbudget
för utbildningsnämnden för år 2008. Som underlag för beräkningen har använts
budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används vid resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna.
För beräknande av lönekostnadsökningar under år 2008 har utgångspunkten varit
en löneökning med 3% från och med 1 april för alla anställda utom de som tillhör
Kommunals avtalsområde där löneökningen är beräknad till 9% från och med
1 januari. Det innebär en beräknad lönekostnadsökning på 3,5% för år 2008.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 februari 2008, § 4, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2008 till fristående skolor enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Si~

J1

i'f1 KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum Blad

5 mars 2008

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
K-E Olsson
H Petersson
B Jonasson
Akten

8

Sammanträdes protokoll
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§5
Förslag till nedläggning av inriktning/utbildning med riksrekrytering
Törnströmska gymnasiet har sedan 1999 drivit inriktningen drift och underhåll av
väg på Byggprograrnrnet. Utbildningen har under senare år även haft möjlighet
att riksrekrytera elever till årskurs 2.
From höstterrninen 2008 önskar Törnströmska gymnasiet inte att ta in elever till
rubricerad utbildning. Anledningen till detta är att branschen inte längre efterfrågar
upplägget på kursen samt därtill ekonomiska problem kring skolans genomförande
av kursen. Samråd i detta ärende med representanter för kommuner, bransch och
politiker i sarnverkansornrådet har genomförts. Inga av dessa parter hade något att
erinra mot nedläggningsbeslutet. Sarnrådsmötet ser i samförstånd hellre en anpassning
av inriktningarna anläggning/anläggning och anläggning/maskin mot branschens behov
och önskemål.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 februari 2008, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

omgående lägga ned inriktningen drift och underhåll av vägar till
fördel för en branschanpassning av inriktningarna anläggning/
anläggning och anläggning/maskin.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§6
Kompletteringsval
Utbildningsnämnden beslutar

att

9

utse Jörgen Anehäll (s) till kontaktpolitiker för
Ehrensvärdska gymnasiet

Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

§7
Delegeringsärenden
Följande delegerings beslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av vikarierande utbildningschefunder tiden 2008-01-01-06,
2008-02-18 samt 2008-02-27-03-04. UN2007.262.023, UN2008.9.023.
Förordnande av vikarierande rektor/chef vid af Chapmangymnasiet under
tiden 2008-02-04-05, 2008-02-06 sant 2008-02-07-14. UN2008.6.023.
Förordnande av vikarierande rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet under
tiden 2008-02-18-03-10. UN2008.6.023.
Lärarnas arbetsår 2008/2009. UN2008.32.020.
Interkommunala ersättningar för vårterminen 2008. UN2008.23.606.
Avskrivning av elev från utbildning, Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, Fischerströmska gymnasiet.

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.

Sign

J.r

Sign
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§8
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.

Jr l7V
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§9
Anmälnings ärenden

Kommunfullmäktige

§ 180
Avsägelser kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige

§ 181
Kommunala val.

Kommunfullmäktige

§ 184
Budgetuppföljning per den 31 oktober
2007.

Kommunfullmäktige

§ 186
Alkohol och drogpolicy.

Kommunfullmäktige

§ 196
besvarande av motion angående stopp
för islamiserade lovdagar.

Kommunfullmäktige

§ 193
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag den
1 november 2007.

Kommunstyrelsen

Utvärdering av gemensam hantering av
synpunkter, klagomål och förslag
november 2006 - oktober 2007.

Skolverket

Beslut om ansökan från Liber Hermods
AB om rätt till bidrag för den fristående gymnasieskolan Liber
Hermods Gymnasieskola i Karlskrona
kommun.

Skolverket

Beslut om ansökan från NTI AB om
rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utökning med utbildningar vid
den fristående gymnasieskolan NTIgymnasiet i Karlskrona kommun.

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN
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Skolverket

Beslut om ansökan från Svensk
Yrkesförarutbildning AB om rätt
till bidrag och därmed statlig tillsyn
för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan SYAB Transportgymnasium i Kalmar kommun.

Skolverket

Beslut om ansökan från Consensum
Lund AB om rätt till bidrag för en
fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun.

Skolverket

Beslut om ansökan från NTI om rätt
till bidrag och därmed statlig tillsyn
för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan NTI-gymnasiet i
Kalmar kommun.

Skolverket

Beslut om ansökan från Aspero Friskolor AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid
den fristående gymnasieskolan Aspero
Idrottsgymnasium i Karlskrona
kommun.

Skolverket

Beslut om ansökan från Baggium AB
om rätt till bidrag och därmed statlig
tillsyn för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Karlskrona Praktiska
Gymnasium i Karlskrona kommun.

Skolverket

Beslut gällande anmälan angående
bristande stödåtgärder för gymnasieelev vid TIME-gymnasiet.

Sign
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§ 10
Övrigt
Ann-Louise Trulsson informerar om det pågående arbetet med Medborgarkontrakt.

Richard Jomshoftar upp frågan om överklagande av beslut från Skolverket gällande
friskolor.

Eva-Marie Malmgren frågar om lärlingsutbildning på Omvårdnadsprogrammet.

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 april 2008
§ 11 Information
Elevråden informerar
K valitetsredovisning Ehrensvärdska gymnasiet
Kvalitetsredovisning Fischerströmska gymnasiet
Samarbetet med Sydafrika
Lärlingsutbildning Omvårdnadsprogrammet
§ 12 Budgetuppföljning februari 2008
§ 13 Förslag till reviderade former för utvecklingsråd
§ 14 Förslag till revidering av utbildningsnämndens gallrings- och bevarandeplaner
§ 15 Delegeringsärenden

§ 16 Kurser och konferenser
§ 17 Anmälningsärenden
§ 18 Övrigt
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 2 april 2008 kl 08.30 - 11.45

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)

ersättare

Claes Jogreus (m)
Aron Jonsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)
Stefan Andersson (s)
Jörgen Anehäll (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning

Tjänstemän

Göran Palmer, utbildningschef
Lena N etterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Johan Melin, rektor/chef
Anita Wranker, rektor, föredragning § 11
Tobias Ekblad, rektor med programansvar, föredragning§ 11
Leif Petersson, rektor/chef, föredragning§ 11
Matilda Sandberg, elevrådet af Chapmangymnasiet, föredragning § 11
Anna Lindhe, elevrådet af Chapmangymnasiet, föredragning § 11
Henrik Leandersson, elevrådet Ehrensvärdska gymnasiet, föredragning §
Johan Sundahl, elevrådet Ehrensvärdska gymnasiet, föredragning § 11
Jens Börjesson, Tömströmska gymnasiet, föredragning§ 11

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mårten Ekblad (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 9 april 2008
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§ 11
Information
Elevråden
Representanter från elevråden på af Chapmangymnasiet, Ehrensvärdska gymnasiet
och Törnströmska gymnasiet informerar om sina verksamheter som bl a innebär:
- att stödja och hjälpa eleverna på skolorna
- att fungera som länk mellan elever och personal
- att vara med i matråd
- att organisera större projekt somt ex studenten, fotokataloger, vollybollturneringar m m
Elevråden är också representerade i samarbetet som pågår med skolor i Sydafrika.
Eleverna anser att:
- datorutrustningen bör förbättras (fler fungerande datorer)
- fler speciallärare behövs
- vissa läromedel behöver bytas ut
- möjligheterna till studieresor och studiebesök bör förbättras

Kvalitetsredovisning Ehrensvärdska gymnasiet
Johan Melin redogör för kvalitetsredovisningen som bl a innehåller:
Målsättningar under året:
- Genomföra tidigare givna politiska uppdrag som ännu inte utförts (arbetslag).
- Möta och åtgärda förbättringsområden enligt skolverksrapport (Kvalitetsarbete,
pedagogisk ledning, för lite fokus på programmålen).
- Öka inflytandet över arbetssituationen (elever såväl som lärare).
- Skapa en ny kunskapssyn och syn på inlärning (ökat elevansvar).
- Öka möjligheterna för eleverna att få stöd (framförallt studiehandledning
på modersmålet).
- Möta förändrade ekonomiska förutsättningar.
Konkreta resultat
- Andelen elever med slutbetyg
- Andelen elever som fått godkända betyg på samtliga kurser
- Andelen elever som inom 3 år slutfört studierna
- Genomsnittlig betygspoäng
- Personalens utveckling
- Skolan som arbetsplats

rfi KARLSKRONA
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Brister i måluppfyllelsen som åtgärdas under 2008
- Utvecklingssamtal till alla elever
- Uteblivna klassråd

Kvalitetsredovisning Fischerströmska gymnasiet

Anita Wranker och Tobias Ekblad informerar om kvalitetsredovisningen
för Fischerströmska gymnasiet som bl a tar upp följande:
- att man jobbar med att åtgärda förbättringsområden enligt Skolverkets rapport
- att lokal kvalitetsgrupp har inrättats på skolan
- att alla elever undervisas i Livskunskap
- att alla tjejer på skolan genomgår DISA-kurser
(DISA är en metod för att förebygga psykisk ohälsa hos tonårsflickor)
- att man jobbar med att underlätta integreringen från det Individuella programmet
- att det är problem med värme och ventilation i lokalerna

Atgärder under 2008
- Skapa möjligheter för elever som inte blir behöriga
- Säkerställa att alla elever har utvecklingssamtal
- Skapa rutiner för övergången från Individuella programmet till ett nationellt
program
- Lösa problemen med värme och ventilation.

Samarbetet med Sydafrika

Göran Palmer informerar om samarbetet som bl a innebär
- ett lärarutbildningsprojekt där lärare från Sydafrika kommer hit för att titta på
Fordonsprogrammet, Byggprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet
- att anpassa Skolkompassen (verktyg för att mäta skolans styrning) till ett
internationellt verktyg

j'ti KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum Blad

2 april 2008

UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

Lärlingsutbildning på Omvårdnadsprogrammet

Johan Melin informerar om att ansökan om att få delta i försöks verksamheten
med gymnasial lärlingsutbildning är inskickad till Myndigheter för skolutveckling.
Diskussioner pågår med äldre- och handikappförvaltningarna för att arbeta fram
hur handledningen av eleverna ska se ut.

rti KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN

2 april 2008

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2007.160.042

§ 12
Budgetuppföljning februari 2008
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse från budget år 2008
med minus 5,0 mkr. Resultatet per den 29 februari 2008 uppgår till 6,5 mkr attjämföra
med budgeterat resultat för samma period,+ 10,5 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
- 5,8

±0
±0
+0,8

±0
±0

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 mars 2008, § 9, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 29 februari 2008 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

hemställa om kostnadstäckning hos kommunfullmäktige för ökade
skolskjutskostnader med 2,2 mkr samt en ökad ram om 3,6 mkr för
att klara årets elevökning utan att minska lärartätheten.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

1'ti KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum Blad

2 april 2008

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

8

Sammanträdes protokoll
2008.28.612

§ 13
Förslag till reviderade former för utvecklingsråd

Utvecklingsråd ska enligt beslut av utbildningsnämnden 2005 finnas för varje program
alternativt även för viss imiktning för att så nära, snabbt och flexibelt som möjligt
kunna mötas och diskutera allt om respektive utbildning/yrke/bransch; exempelvis
dimensionering, struktur, innehåll, ansvar, kompetens, kvalitet, fortbildning, handledarutbildning, studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning, läromedel och, marknadsföring.
Eftersom behoven och förutsättningarna kring samverkan skiljer sig avsevärt för våra
gymnasieutbildningar föreslås en flexiblare sammansättning av utvecklingsråden enligt
följande:
Förslag till ny sammansättning
Rektor (ordförande)
Representanter näringsliv, högskola etc
Elevrepresentant/-er
Lärare

Nuvarande sammansättning
1 rektor (ordförande)
2-3 näringsli vsrepresentanter
2 elevrepresentanter
1 lärare

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 mars 2008, § 10, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna ovanstående reviderat förslag avseende utvecklingsrådens
sammansättning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

rti KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN

2 april 2008

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Arkivredogörare
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2008.45.004

§ 14
Förslag till revidering av utbildningsnämndens gallrings- och
bevarandeplaner

Enligt gällande arkivreglemente skall varje facknämnd besluta om gallring av sina
allmänna handlingar.
Utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2000, § 100, om gallrings- och
bevarandeplaner för nämndens hela bestånd av allmänna handlingar, dvs både
sådana handlingar som ska bevaras för framtida forskning och sådana som ska
gallras efter viss tid.
Med anledning av bl a ändringar av gallringsbeslut för löne- och personaladministrativ
verksamhet har en revidering av gallrings- och bevarandeplanerna gjorts av Kommunarkivet i samarbete med utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 mars 2008, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna gallrings- och bevarandeplanerna för utbildningsnämndens
handlingar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

rt'1 KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN

2 april 2008
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 15
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Preliminär programorganisation för gymnasieskolans år l läsåret 08/09.
UN2007.244.612.
Periodindelning läsåret 2008/2009 baserat på A-dagamas utläggning.
UN2008.73.020
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.

:Yrl~

I

Sign

rti KARLSKRONA
~KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 16
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.

Sammanträdesdatum Blad
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§ 17
Anmälningsärenden

Kommunfullmäktige

§2
Kommunala val.

Kommunfullmäktige

§ 10
Kompetensutvecklingspolicy

Kommunfullmäktige

§ 14
Förslag till Karlskrona kommuns
beredskapsplan för pandemisk
influensa

Kommunfullmäktige

§ 19
Svar på medborgarförslag om "vision
för framtiden på Rosenholm,
gymnasieskola med minst 300 elever"

Kommunfullmäktige

§ 32
Investeringstillstånd för ombyggnad av
Östersjöskolans kök, etapp 2.

l~I

Sign

rti KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN

2 april 2008
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 18
Övrigt

Bengt Fröberg vill ha information om skolans datorer vid nästa sammanträde.

Emma Henning vill ha information om den nya gymnasieutredningen vid nästa
sammanträde.

Sign

~KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN

30 april 2008

UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 april 2008
§ 19 Information
IT-verksamheten
Kvalitetsredovisning af Chapmangymnasiet
§ 20 Budgetuppföljning mars 2008
§ 21 K valitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2007
§ 22 Delegerings ärenden
§ 23 Kurser och konferenser
§ 24 Anmälningsärenden
§ 25 Övrigt

_8ign

•_.ll,Jl.Jl.J'
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Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN

30 april 2008

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 30 april 2008 kl 08.30 - 11.40

Beslutande

ordförande
1:ev ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp (mp), föredragning
Eva-Marie Malmgren (s), föredragning
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Hans-Göran Håkansson (fp)
Andreas Nilsson (mp) beslutssammanträde
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s), beslutssammanträde

ersättare

Aron Jonsson (m)
Cecilia Fagerström (c)
Andreas Nilsson (mp), föredragning
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s), föredragning
Stefan Andersson (s)
Jörgen Anehäll (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning

Tjänstemän

Göran Palmer, utbildningschef
Mikael Thomeus, administrativ chef
Lennarth Ranson, IT-samordnare, föredragning
Lena N etterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Leif Petersson, rektor/chef, föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hind Abdul-Wahab (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 13 maJ 2008

Sign
~--···
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Sammanträdesdatum Blad

30 april 2008

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Underskrifter~//
Sekreterare

.~~j

/

_

/{
77/Yll ~~
...........................
~/.'/ § 19 - 25
Kerstin Åkesson

Ordförande

~: ..~/,;; ................ .
AnnMuise Trulssö'n

,,.

Justerare

3

• .~-.u.U.•-""' '~' • .-·:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Hind Abdul-Wahab

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 maj 2008
~
~o~~s anslagstavla, intygar i tjänsten

1.f.~.;)!.'f«~
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§ 19
Information
IT-verksamheten
Lennarth Ranson informerar om hur IT-institutionen inom utbildningsförvaltningen arbetar samt om hur samarbetet med kommunens centrala
IT-enhet fungerar.

Kvalitetsredovisning af Chapmangymnasiet
Leif Petersson redogör för kvalitetsredovisningen som bl a innehåller:

-

Beskrivning av verksamheten
Rutiner för kvalitetsarbetet
Sammanfattande verksarnhetsberättelse för arbetslag och arbetsgrupper
Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och resultat
av dessa
Förutsättningar
Materiella och ekonomiska resurser
Arbetet i skolan (processerna)
Kvalitetssäkring av bedömning och betygssättning
Resultat
Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen

rti KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN

30 april 2008

5

Sammanträdesprotokoll
2007.160.042

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§20
Budgetuppföljning mars 2008

Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse från budget år 2008
med minus 3,8 mkr. Resultatet per den 31 mars 2008 uppgår till -2,0 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period,+ 2,7 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
- 4,6

±0
±0
+0,8

±0
±0

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2008, § 15, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 31 mars 2008 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

rti KARLSKRONA
~KOMMUN

Sammanträdesdatum Blad

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

Sammanträdesprotokoll
2008.96.619

30 april 2008

6

§ 21
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2007
Enligt förordningen SFS 2005:609 (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheterna, utbildningens måluppfyllelse och åtgärder av
brister ska bl a redovisas.
Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för 2007
gäller de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och
svenska för invandrare.
Måluppfyllelsen är god inom många områden trots en snäv budget. Måluppfyllelsen
vad gäller att ge stöd och särskilt stöd till elever som har behov av det är inte tillfredsställande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april, § 16, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2007

att

verka för att medel ska tillföras nämnden så stöd samt särskilt stöd kan
ges till alla som omfattas av ett åtgärdsprogram.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

rti KARLSKRONA
~KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 22
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över betänkandet: "Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas"
SOU 2007:34). UN2008.40.610
Rickard Jomshof (sd) ställer sig inte bakom yttrandet.
Fastställande av förslag till förändrad fördelning av gymnasieprogram
mellan skolenheterna. UN2008.94.612
Periodindelning läsåret 2008/2009 baserat på A-dagarnas utläggning, Vuxenutbildningen. UN2008.91.020
Lärarnas arbetsår 2008/2009. UN2008.91.020.
Läsårstider 2008/2009 för Karlskrona kommuns Vuxenutbildning.
UN2008.90.608.
Elevärende. UN2008.89.606.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Blad
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§23
Kurser och konferenser

Det finns inte några kurser att redovisa vid dagens sammanträde.

rt\j KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§24
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2008-03-05

Kommunfullmäktige

§ 28
Bokslutsdispositioner i samband
med bokslut för år 2007.

Kommunstyrelsen

§ 54
IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster

Sign

Sign

rti KARLSKRONA
~KOMMUN
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§ 25
Övrigt
Inga övriga ärenden togs upp vid dagens sammanträde.

-----

'

rti KARLSKRONA

Sammanträdesdatum Blad

~KOMMUN
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 juni 2008

§ 26 Information
IT-enheten
Kvalitetsredovisning Törnströmska gymnasiet
Personalnyckeltal
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux
§ 27 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2008
§ 28 Sydostsamverkan
§ 29 Medborgarkontrakt/Kvalitetsdeklarationer
§ 30 Utbildningsorganisation, gymnasieskolan år 1 läsåret 2008 - 2009
§ 31 Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom vårdoch omsorgsyrken
§ 32 Svar på motion "Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv - Wämöskolan till F-9"

§ 33 Yttrande om utredning om inrättande av en serviceförvaltning
§ 34 Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd
mot olyckor 2008 - 2010
§ 35 Förslag till sponsringsavtal
§ 36 Kompletterings val
§ 37 Delegeringsärenden
§ 38 Kurser och konferenser
§ 39 Anmälningsärenden
§ 40 Övrigt

Sign

\1111
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 4 juni 2008 kl 08.30- 12.15

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp), föredragning tom kl 10.40
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s), tom§ 32, kl 12.00
Hind Abdul-Wahab (s)

i ledamots ställe Andreas Nilsson (mp) del av föredragning samt beslutssammanträde fr o m
kl 10.40

Stefan Andersson (s)
Jörgen Anehäll (s), from§ 33, kl 12.00
Bruno Karlsson (sd)
ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp) föredragning tom kl 09.30
Andreas Nilsson (mp), föredragning
Jörgen Anehäll (s) tom§ 32, kl 12.00

Tjänstemän

Göran Palmer, utbildningschef
Mikael Thomeus, administrativ chef
Lennarth Ranson, IT-samordnare, föredragning
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Marianne Hansson, personalsekreterare
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Karl-Erik Olsson, föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (mp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 19 Ju n 1 2 oo8

~KARLSKRONA
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Sammanträdes rotokoll

UTBILDNINGSNÄ
{_~

Underskrifter
Sekreterare

. . 'l!P.~:[/~1 . . . . . ..

§ 26 - 40

Kerstin Åkessor

Ordförande

v? . ~ . . . . ~.2:. . . . .
Ann-Lo ·se Trulsso~ ,...

Justerare

.3

~~~·····
\J .

......

~-.. ............

Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 9 juni 2 OO8

~~~;tavla, intygar i tjänsten
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§26
Information
IT-enheten
Utgår.

Kvalitetsredovisning Törnströmska gymnasiet
Karl-Erik Olsson och Håkan Petersson redogör för kvalitetsredovisningen som
bl a innehåller:
-

Beskrivning av verksamheten
Rutiner för kvalitetsarbetet
Sammanfattande verksarnhetsberättelse för arbetslag och arbetsgrupper
Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och resultat
av dessa
Förutsättningar
Arbetet i skolan
Resultat
Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen

Personalnyckeltal
Marianne Hansson redogör för personalnyckeltal för utbildningsförvaltningen
för mätperioden 071201 - 080331, som bl a innehåller:
- Antal tillsvidareanställda och visstidsanställda
- Årsarbetare tillsvidareanställda och visstidsanställda
- Timanställda
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid
- Sj ukdagar per anställd/kön
- Sjukdagar per anställd/ålder
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall
- Frisknärvaro i procent

8(4, rl Sign~

1
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Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux
På uppdrag av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har den frivilliga särskolans organisatoriska tillhörighet
utretts under våren 2008.
Uppdragets syfte var att ha eleverna i fokus samt att en eventuell övergång ska
kunna ske inom budgetram.
Konsekvenser och slutsatser
Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning är en heterogen grupp sär
förutsättningar och behov skiljer sig åt. Genom att integrera de olika utbildningarna
så de lyder under samma huvudman ges bättre förutsättningar för att elever ske få
kontakt med elever i samma åldrar. Inkludering och samverkan handlar framför allt
om kunskaper, attityder och värderingar. Det ställer krav på att strategier skapas i
syfte att sträva mot inkludering där organisation, undervisning, resurser, resursfördelning och personalens kompetens beaktas, liksom lokalerna och dess utrustning.
En skolorganisation där eleverna på grund av sin ålder ges möjligheter att möta
varandra finns också möjligheter att utveckla förståelse för och tolerans mot olikheter. Strävan bör därför vara att i så stor utsträckning som möjligt undervisa alla
elever i en sammanhållen skola. Den strävan som ska prägla vidare utveckling bör
grunda sig på flexibla arbetssätt som strävar mot en inkluderande undervisning.
I jämförelse med nätverkskommunerna Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjö
är Karlskrona enda kommunen som samlat alla särskoleformer i ett rektorsområde.
Fördelarna för eleverna och verksamheten överväger om huvudmannaskapet för
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxenutbildning förs över till
utbildningsförvaltningen. Det praktiska genomförandet av en förändring enligt
ovan behöver ske i dialog med berörda från båda förvaltningarna. Själva övergången från en förvaltningen till en annan är av rent administrativ karaktär och
påverkar personalens nuvarande arbetslagstillhörighet och ledning.
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Sign
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Sammanträdesprotokoll
2007.160.042

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

§27
Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2008

Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse från budget år 2008
med minus 3,8 mkr. Resultatet per den 30 april 2008 uppgår till - 5,1 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, - 1,5 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
- 4,6

±0
±0
+ 0,7

±0
+ 0,1

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna delårsbokslut med budgetuppföljningsrapport per den 30 april 2008
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

inackorderingstilläggens ersättningsnivåer inte höjs from läsåret 2008/2009
med 100 kronor per månad

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Sammanträdesprotokoll
2007.184.612

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Sydostsamv.komuner
Akten

§ 28
Sydostsamverkan
Göran Palmer redovisar de uppdrag som arbetsgrupper inom Sydostsamverkan har
jobbat med. Dessa är:
•Förslag till gemensam beräkningsgrund för interkommunala ersättningar
•Förslag till gemensam intagningsorganisation
•Förslag till ny samverkansmodell och nytt avtal
Utbildningsnämnden beslutar

att

bifalla förslaget till gemensam beräkningsgrund för interkommunala
ersättningar

att

bifalla förslag till gemensam intagningsorganisation

att

bifalla förslag till ny samverkansmodell och nytt avtal.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
L N etterstedt
Akten

§ 29
Medborgarkontrakt/Kvalitetsdeklarationer
Enligt kommunfullmäktigebeslut från juni 2007 ska varje nämnd ta fram medborgarkontrakt för olika ansvarsområden. Enligt samma beslut ska dessa användas
från 1 juli 2008.
Utbildningsnämnden anser att i den framtagna Skolplanen 2007-2010 för utbildningsnämnden i Karlskrona kommun finns alla de utfästelser/löften som nämnden ger och
att den motsvarar det efterfrågade medborgarkontraktet.
Motprestationer från brukarnas sida är att man närvarar och deltar i skolornas undervisning samt övriga aktiviteter. Dessutom ska man efterleva de regler som gäller.
Är brukaren inte nöjd så kontaktas ansvarig rektor alternativt förvaltningschefen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

besluta enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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2007.235.612

§ 30
Förslag till utbildningsorganisation, gymnasieskolan år 1läsåret2008-2009
Förslag till utbildningsorganisation för läsåret 2008/2009 avseende gymnasieprogram och intagningsplatser år 1 har planerats i samråd med samtliga berörda.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna förslag till utbildningsorganisation för de kommunala
gymnasieskolorna i Karlskrona år 1 läsåret 2008-2009

att

till utbildningschefen delegera rätten att vid behov justera den av
utbildningsnämnden beslutade organisationen inför den slutliga
intagningen med tanke på att utbildningsnämndens beslut om intagningsorganisationen sker innan intagningsenheten erhållit de
sökandes slutliga meritvärden.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Sammanträdesprotokoll
2008.136.612

§ 31
Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom
vård- och omsorgsyrken
Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 "att ge utbildningsnämnden i
uppdrag för och starta lärlingsprogram inom vård- och omsorgsyrken".
Utbildningsförvaltningen har under våren 2008 diskuterat uppdraget med
äldreförvaltningen. Vi har också till Myndigheten för skolutveckling ansökt om
deltagande i försöksverksamheten med lärlingsutbildning inom Omvårdnadsprogrammet (16 elevplatser av de ordinarie 32), vilket beviljats med 25 tkr per
plats och läsår.
Äldreförvaltningens ledning är tveksam till lärlingsmodell inom omvårdnadsutbildningen. De ser risker för utbildningens kvalitet och har dessutom förutsatt att
lärlingsplatserna skulle bli utöver våra ordinarie 32 elevplatser på Omvårdnadsprogrammet. Det säger också att tiden är för knapp att börja lärlingsutbildningen
till hösten 2008 utan lämnar en öppning för hösten 2009. Då statens försöksverksamhet med lärlingsutbildning är en treårig satsning är det sannolikt inte
möjligt med start hösten 2009. En Permanent modell för lärlingsutbildning finns
i förslaget till ny gymnasiereform vilken är tänkt träda i kraft 2011.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att lämna
följande svar till kommunfullmäktige

att

utbildningsnämnden tyvärr inte kan starta lärlingsprogram inom vårdoch omsorgsyrken då det under innevarande år saknas platser och handledare för denna verksamhet inom äldreförvaltningen vilken är den
största avnämaren för våra elever inom omvårdnadsutbildningen.
Äldreförvaltningen har meddelat möjligheten att eventuellt kunna planera
med lärlingsutbildning till hösten 2009 vilket sannolikt är för sent för
deltagande i den statliga försöksverksamheten som löper under tre år
inför planerad gymnasiereform med start 2011.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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2008.61.611

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
Akten

§ 32
Svar på motion "Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv Wämöskolan till F - 9"
Christina Mattisson (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tullskolan
blir nytt centrum för föreningsliv som ersättning för den föreningsverksamhet som
idag finns på Strandgården (Pottholmen). Motionen innehåller även föreslaget att
etablera en F-9 skola på nuvarande Wämöskolan.
Strandgården hyrs av idrotts- och fritidsförvaltningen som sedan hyr ut till olika
föreningar och organisationer.
Ingen av den föreningsverksamhet som avses i motionen har anknytning till
utbildningsförvaltningen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 26, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

motionen "Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv - Wämöskolan
F-9" inte berör utbildningsnämndens verksamhet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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2008.81.001

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 33
Yttrande om utredning om inrättande av en serviceförvaltning
Kommunstyrelsen gav den 6 november 2007 kommunchefen i uppdrag att utreda
lämna förslag samt planera för inrättande av en serviceförvaltning från den 1 juli
2008. Tidpunkten för inrättandet har därefter förskjutits till hösten 2008. Utredningsgruppen har bestått av sex personer från kommunledningsförvaltningen. Förvaltningscheferna uppmanades att som ett underlag för utredningsarbetet redogöra för vilka
gemensamma funktioner inom respektive förvaltning som idag ses som möjliga att
ingå i en serviceförvaltning.
Utifrån detta underlag har utredningsgruppen gjort en bedömning av vilka uppgifter
som är lämpliga att i dagsläget föreslås ingå i en gemensam serviceförvaltning. De
kriterier som använts är om det är någon vinst med att förändra och om det är
rationellt.
De verksamheter som man vill föra över från utbildningsnämndens område till
serviceförvaltningen utmärks av god kvalitet och hög kostnadseffektivitet.
Gemensam kostproduktion
Utbildningsnämnden anser att om det ska bildas en gemensam kostenhet inom
kommunen så bör även utbildningsförvaltningens kök ingå i denna. Det förutsätter
dock att den gemensamma kostenheten innefattar all kostverksamhet som bedrivs
inom kommunen.
Gymnasieskolans skolmåltidsverksamhet karaktäriseras av god kvalitet och hög
kostnadseffektivitet varför utbildningsnämnden inte ser någon anledning att överföra denna verksamhet till serviceförvaltningen om dess kostenhet inte ska omfatta
all kostverksamhet i kommunen. Den samverkan när det gäller kostproduktion
mellan olika förvaltningar som idag sker bör i så fall utvecklas vidare.
Ekonomi- och personaladministration
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget att de 2,0 ekonomiassistenttjänstema som
föreslås i utredningen ska föras över till serviceförvaltningen.
Leasingbilar, transporter och fordons hantering
Utbildningsnämnden har ingen invändning mot förslaget i den del som avser
administration av leasingbilar. En samordnad transportplanering mellan förvaltningarna kan säkerligen också ge rationaliseringsvinster för kommunen.

Utbildningsnämnden avstyrker dock förslaget att AV-centralens transportverksamhet
ska överföras till serviceförvaltningen.
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Tryckeri och posthantering
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot att kommunens gemensamma tryckeri,
Psilander Grafiska, och posthantering förs över till serviceförvaltningen. En överföring av tryckeriet till serviceförvaltningen innebär en bättre möjlighet till styrning
av utskriftsflöden eftersom IT-enheten som kommer att äga alla skrivare och Psilander
Grafiska kommer att tillhöra samma förvaltning.
Övriga verksamheter
När det gäller överföringen av avdelningen för konsult och service från kommunledningsförvaltningen till serviceförvaltningen så har utbildningsnämnden inget att
erinra så länge detta inte innebär en försämring för nämndens verksamheter vad
avser service och påverkansmöjligheter.

Utredningsgruppen föreslår ingen förändring avd gäller verksamheterna lokalvård
och verksamhetsservice samt nämndssekreterare och diarier, utbildningsnämnden har
ingen avvikande uppfattning.
Ekonomi
Inrättandet av en serviceförvaltning kommer att kräva en omfördelning av ekonomiska
medel. Hur denna omfördelning ska gå till finns inte beskrivet i utredningen. Beslut om
hur denna omfördelning ska gå till måste ske i nära samverkan med avlämnande förvaltning och olika modeller bör kunna användas för olika verksamheter.
Utbildningsnämnden föreslår att budgetmedel för de verksamheter som övergår till
serviceförvaltningen kvarstannar hos förvaltningen. Förvaltningen får därefter köpa
de tjänster som serviceförvaltningen levererar enligt avtal mellan förvaltningarna.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta

att

anta förslag till yttrande avseende den blivande serviceförvaltningens
innehåll.

Yrkanden
Ordföranden yrkar på Femklöverns vägnar följande ändring i första och andra styckena
under rubriken Gemensam kostproduktion: "Utbildningsnämnden anser att om det ska
bildas en gemensam kostenhet inom kommunen så bör utbildningsförvaltningens kök
ingå i denna.
Gymnasieskolans skolmåltidsverksamhet karaktäriseras av god kvalitet och hög
kostnadseffektivitet. Den samverkan när det gäller kostproduktion mellan olika
förvaltningar som idag sker bör i så fall utvecklas vidare."

Eva-Marie Malmgren (s) yrkar på Socialdemokraternas vägnar
att man från utbildningsnämnden säger nej till gemensam kostenhet. Möjligen
kan man utreda möjligheten att slå ihop barn- och ungdomsförvaltningens och
utbildningsförvaltningens kostenheter.
Sammanträdet ajournering
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Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag;
1. Förvaltningens förslag
2. Femklöverns yrkande
3. Socialdemokraternas yrkande
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Femklöverns yrkande.
Votering begärs.
Ordföranden beslutar att Femklöverns förslag är huvudförslag och ställer
proposition på förvaltningens förslag mot socialdemokraternas förslag.
Utbildningsnämnden beslutar att socialdemokraternas förslag blir motförslag.
Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla Femklöverns förslag röstar
ja, den som vill bifalla socialdemokraternas förslag röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 6 nej-röster, en som avstår och med
ordförandes utslagsröst att besluta enligt Femklöverns förslag.
Följande röstar ja: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m),
Bengt Fröberg (m), Jörgen Andersson (c) och Andreas Nilsson (mp).
Följande röstar nej: Eva-Marie Malmberg (s), Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s),
Hind Abdul-Wahab (s), Stefan Andersson (s) och Jörgen Anehäll (s).
Avstår: Bruno Carlsson (sd).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anta förslag till yttrande avseende den blivande serviceförvaltningens innehåll
med ändring i första och andra styckena under rubriken Gemensam kostproduktion: "Utbildningsnämnden anser att om det ska bildas en gemensam
kostenhet inom kommunen så bör utbildningsförvaltningens kök ingå
i denna.
Gymnasieskolans skolmåltidsverksamhet karaktäriseras av god kvalitet och hög
kostnadseffektivitet. Den samverkan när det gäller kostproduktion mellan olika
förvaltningar som idag sker bör i så fall utvecklas vidare."

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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2008.3.178

§ 34
Prestationsmål enligt kommunens handlingsprogram för förebyggande
verksamhet till skydd mot olyckor 2008 - 2010
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1januari2004. Den
ersatte då den gamla Räddningstjänstlagen. I den "nya" lagen har bladen enskildes
(privatpersoner, företag och organisationer) ansvar för att själv skydda sig mot
olyckor förtydligats. Lagen skall också förbättra möjligheterna för enskilda,
kommuner och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna
av dem.
Enligt lagen ska kommunen varje mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige antog vid
sitt sammanträde i december 2007 ett handlingsprogram för perioden 2008-2010.
Syftet med handlingsprogrammet är att ge ett likvärdigt och tillfredsställande skydd
mot olyckor i hela landet med hänsyn till de lokala förhållandena avseende människors
liv och hälsa samt egendom och miljö.
Förslag på prestationsmål för utbildningsförvaltningen 2008 - 2010:
1. Under 2009 skall förutsättningarna utredas att installera s k alkolås i samtliga
motordrivna fordon som ägs eller leasas av utbildningsförvaltningen.

2. Under 2008 skall utbildningsförvaltningen hos tekniska förvaltningen begära
farthindrande åtgärder mellan de två gymnasiekvarteren på Trossö för att öka
trafiksäkerheten samt övergångsställe på Ö Hamngatan för att öka trafiksäkerheten.
3. När skolorna anordnar aktiviteter utanför skolans område (exkursioner, studiebesök, utflykter etc) skall det alltid finnas med en i personalen som genomgått
HLR-utbildning (hjärt-lungräddning).
Vidare ska utbildningsförvaltningen delta i arbetet omkring andra säkerhetsfrågor
som berör nämndens verksamhetsområde men som samordnas av andra förvaltningar.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 28, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

anta de ovan redovisade prestationsmålen med komplettering för
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2008 -2010

att

utbildningsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområde men samordnas av
andra förvaltningar

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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2008.137.106

§ 35
Förslag till sponsringsavtal
Ehrensvärdska gymnasiet har problem att finansiera den grundläggande IT-struktur
som anses vara nödvändig för att skapa en bra lärmiljö för våra elever. Att förbättra
denna IT-struktur är nödvändigt för att entusiasmera elever inom IT-området. Att
visa dem möjliga framtida karriärvägar inom IT-området, något som är viktigt för
regionens kompetensförsörjning i framtiden, blir naturligt om man använder IThj älpmedel som ett naturligt stöd i vardagen. Dessutom är det viktigt att ge eleverna
fler kontakter med regionens teknikföretag.
Förslag till lösning
• Ett sponsorpaket som erbjuds till bolagen inom TelecomCity och
Industrigruppen
• Paketet är ett 3-årigt sponsoravtal där bolaget förbinder sig att skänka x antal
datorer (enligt kommunens IT-enhets kravspecifikation, beroende på
upphandling ca 3 500 kr exkl moms/dator)
• För varje dator man skänker får man tre elever (en från varje årskurs) kopplade
till bolaget (tanken här är att skapa nätverk, kopplingen behöver utarbetas -men
kan vara mentorskap, praktikplats etc). Om man inte har möjlighet att ta emot
elever så kan man naturligtvis sponsra datorer ändå, men eventuellt kan det då
bli svårt för bolaget att få kostnaden som avdragsgill.
• Datorernas skärmbaksida "stripas" med sponsorernas logga med en text
• Vid skolans entre ställs också upp en vägg med sponsorerna och deras loggor.
Detta görs även virtuellt på skolans hemsida.
• Det lägsta behovet är 100 datorer till augusti 2008 men förhoppningen är att
kunna växla upp det till att varje elev har en personlig dator.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 30, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna förslaget till sponsoravtal mellan berörda företag och Ehrensvärdska
gymnasiet

att

uppdra åt skolledningen vid Ehrensvärdska gymnasiet att upprätta sponsoravtalet i samråd med kommunjuristen

att

uppdra åt skolledningen vid Ehrensvärdska gymnasiet att kontakta berörda/
intresserade företag i ärendet

att

skolledningen återrapporterar resultatet av sponsorförslaget hösten 2008.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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2008.101.102

§ 36
Kompletteringsval
Utbildningsnämnden beslutar

att

välja Andreas Nilsson (mp) som ersättare i arbetsutskottet

att

välja Jörgen Anehäll (s) som kontaktpolitiker för Ehrensvärdska gymnasiet

att

välja Aron Jonsson (m) som kontaktpolitiker för Fischerströmska gymnasiet.
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§ 37
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av vikarierande rektor/chef på respektive enhet under sommarsemestrarna. UN2008.6.023
Lärarnas arbetsår 2008/2009 för gymnasieskolorna. UN2008.32.020
Yttrande över detaljplan för kv Kölen m fl, Karlskrona kommun. UN2008.39.214
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona kommun.
UN2008.69.214
Yttrande över detaljplan för del av Rödeby 3: 1, Karlskrona kommun. UN2007.258.214
Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Karlskrona kommun.
UN2007.155.214
Yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Karlskrona kommun. UN2008.54.214
Yttrande över detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun.
UN2008.38.214

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
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§38
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas.

Sign
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§ 39
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 37
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 38
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 42
Årsredovisning för år 2007 Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

§ 43
Revisionsberättelse år 2007 och beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

§ 45
Budget- och verksamhetsuppföljning
februari 2008 för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 47
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 april 2008.

Kommunstyrelsen

§ 83
Yttrande över betänkandet- Skolgång
för barn som skall avvisas eller utvisas

Kommunstyrelsens allmänna utskott
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§ 40
Övrigt
Ordföranden, Eva-Marie Malmgren och Göran Palmer önskade alla en trevlig
sommar.
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 september 2008

§ 41 Information
SALA-IDA
§ 42 Budgetuppföljning juli 2008
§ 43 Förslag till treårsbudget 2009 - 2011
§ 44 Förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsnämnden läsåret 2008/2009
§ 45 Representation i Kommunrådet
§ 46 Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
(Mikael Elias Teoretiska Gymnasium)
§ 47 Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun (NTlgymnasiet)
§ 48 Yttrande angående ansökan från Baggium Utbildning AB om utökning av statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
§ 49 Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
§ 50 Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 51 Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun
§ 52 Delegeringsärenden
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§ 54 Anmälningsärenden
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Plats och tid

Blekingehuset
onsdagen den 3 september 2008 kl 08.30 - 11.45

Beslutande

Ann-Louise Trulsson (m)
ordförande
2:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (s)
ledamot
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)
i ledamots ställe

Andreas Nilsson (mp)
Anna-Lee Wittenby- Bougarta (s)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia F agerström (c)
Stefan Andersson (s)
Jörgen Anehäll (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning, tom kl 11.00

Tjänstemän

Göran Palmer, utbildningschef
Mikael Thomeus, administrativ chef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Maria V altonen, lärare, föredragning
Ann-Christine Bohman, lärare, föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 8 september 2008
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Justerare
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§ 41
Information
SALA-IDA och ATHENA
Ann-Christine Bohman informerar om projekt som har genomförts och genomförs på
skolorna med medel från SALA-IDA (SKL) och ATHENA (programmet för globalt
utbyte inom yrkesutbildning).

Pågående projekt detta läsår är:
Ledning och samordning av det kommunala partnerskapet
Skolkompassen
Skills for future
Lupp
Athena Bangladesh
Athena Sydafrika
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§ 42
Budgetuppföljning juli 2008
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
år 2008 inklusive tilläggsbudget med 3, 7 mkr. Resultatet per den 31 juli 2008 uppgår
till +3,7 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, +2,0 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
- 1,0

±0
- 0

+ 1,0

±0
+ 0,1

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 33, föreslagit
·
utbildningsnämnden besluta

att

godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2008 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 43
Förslag till treårsbudget 2009 - 2011
Följande finansiella målsättningar utgör grund för budgetdirektiven 2009-2011:
• Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1 % av
skatteintäkter och statsbidrag vartdera året 2009, 2010 och 2011
• De investeringar som ska täckas av framtida skatteuttag skall i princip begränsas till
respektive års avskrivningsmedel
• Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och kostnadsbesparingar
kan finansieras med nya lån
• Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva
resultatet för respektive år.
Planerade förändringar

Köp/sälj annan skolhuvudman (nuvarande)
Utbildningsförvaltningen beräknar att ha hos andra kommuner i genomsnitt 138 elever
2009, 133 elever 2010 och 127 elever 2011. Förvaltningen har som grund till sina
beräkningar att 5,5 % av eleverna väljer att studera hos annan kommunal
skolhuvudman. När det gäller fristående skolhuvudmän beräknas i genomsnitt 288
elever 2009, 278 elever 2010 och 267 elever 2011. Förvaltningen har i sina beräkningar
kalkylerat med att 11,5 % av eleverna väljer att studera hos fristående skolhuvudman.
När det gäller inflödet av elever från andra kommuner har följande prognoser gjorts.
För 2009 beräknas inflödet var i genomsnitt 351elever,2010 339 elever samt 2011 325
elever. Förvaltningen prognostiserar med minskningar från 2008 års elevvolymer, 356,
detta eftersom antalet elever i regionen kommer att minska.
Busskort/Inackorderingstillägg
Budgetanpassning av busskorten eftersom dessa kostnader ökade på grund av nya och
flera zonindelningar med nya prissättningar 2008. Elevminskningarna reducerar
kostnadsökningen. Ökat antal inackorderingstillägg, för lågt budgeterat antal 2008.
Under senare tid har vi funnit att de inackorderade eleverna gör avhopp i minskad
omfattning än tidigare.
Köp av verksamhet internt
Eftersom elevvolymerna minskar kommer pengar att frigöras. Inför 2008 budgeterades
med 2 489 elever. För de kommande åren har budgeterats med 2 372 elever 2009, 2 326
elever 2010 samt med 2 229 elever 2011. Marginalkostnaden beräknas till ca 45 tkr per
elev.
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Kvalitetshöjning
I samband med att antalet elever minskar skapas utrymme för att öka lärartätheten. 2010
kommer utbildningsförvaltningen att kunna utöka med 2,0 årsarbetare och 2011 kan det
bli en ytterligare utökning med 10,0 årsarbetare. Det ökade antalet lärare bör i stor
utsträckning användas för att ge stöd till elever med särskilda behov.
Lokalförändringar
Eftersom lärlingsprogrammet kommer att rymmas i befintliga lokaler på Trossö
kommer utbildningsförvaltningen att lämna befintliga lokaler för Lärlingsprogrammet i
Jämjö from läsåret 2009/2010. Detta innebär en besparing på helår med 456 tkr. I och
med att kärnämnesundervisningen för programmen ute på Rosenholm är förlagd där har
utbildningsförvaltningen fått utöka med lokaler och göra vissa ändamålsenliga
ombyggnader på Rosenholm. Under 2008 färdigställs även etapp 3 av Östersjöskolans
ombyggnad.
Lokalförändringar kommer att ske för Vuxenutbildningen i samband med utflyttning
från Gräsvik. Eftersom vuxenutbildningen ännu inte ryms inom gymnasieskolans
befintliga lokaler kommer vi att behöva hyra andra lokaler för denna verksamhet.

IT-utbyggnad
Det finns ett ständigt behov av att utöka antalet datorer i verksamheten. Detta för att
möjliggöra förändrade undervisningsmetoder. Vi planerar att utöka antalet datorer 2011
i samband med att utrymme skapas i samband med elevminskningarna. För Timeprogrammet prövas i samverkan med programmets utvecklingsråd en så kallad ACEklient, virtuell arbetsplats, för att bättre möta företagens behov/önskemål.
Minskad reserv
En "säkerhetsmarginal" ska finnas för att möjliggöra viss handlingsberedskap. En sådan
reserv bör enligt direktiven uppgå till minst 1 % av nämndens nettokostnader. Vår
uppgår till 0,8 %. Förutom denna reserv har vi även en reserv för omställningskostnader, 800 tkr. Om vi räknar i denna uppgår säkerhetsmarginalen till 1,2 %.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 34, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget 2009

att

godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till plan för åren
2010-2011.

Yrkanden
Peter Christensen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.
Socialdemokraterna deltar ej i beslutet och lämnar en röstförklaring, se bilaga.
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
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§ 44
Förslag till reviderad Jämställdhetsplan för utbildningsnämnden läsåret 08/09
Maria Valtonen redogör för förslag till reviderad Jämställdhetsplan för utbildningsförvaltningens verksamheter som arbetats fram av utbildningsförvaltningens
jämställdhetsgrupp. Den reviderade planen bygger på Karlskrona kommuns
Jämställdhetsplan och behandlar de fyra målområdena tillväxt, sysselsättning,
jämställdhetsperspektiv i verksamheten och makt.
Elevperspektivet har enligt centrala direktiv från i år lyfts över till Likabehandlingsplanerna för varje skola.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 35, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

fastställa förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsnämnden
läsåret 2008/2009.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 45
Representant i Kommunrådet

Utbildningsnämnden har sedan lång tid en representant i det övergripande Kommunrådet (Svarte Petter).
Rådets uppgift är att söka nya utvägar och gemensamma lösningar för enskilda barn
och ungdomar och deras familjer. Då den egna nämndens ansträngningar inte gett
resultat söker man i rådet efter övergripande gemensamma lösningar över nämndsgränserna.
Utbildningsnämnden representeras idag av kurator Jorun Nilsen, Ehrensvärdska
gymnasiet, men kommer att lämna uppdraget hösten 2008. På grund av detta
föreslår utbildningsförvaltningen att kurator Daniel Timms, Törnströmska gymnasiet
blir nämndens nya representant.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

utse Daniel Timms att vara nämndens representant i Kommunrådet
(Svarte Petter) from den 15 september 2008.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.

IW I

Sign

~

rFJ KARLSKRONA
~KOMMUN

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

Sammanträdesdatum Blad

3 september 2008

10

Sammanträdesprotokoll
2008 .97 .631

§ 46
Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun (Mikael Elias Teoretiska gymnasium)
Nordens Tekniker Institut AB har för Mikael Elias Teoretiska Gymnasium hos
Skolverket ansökt om att från höstterminen 2009 få komplettera sin befintliga
gymnasieskola i Karlskrona med naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet,
där bl a inriktningarna ej var angivna vid ansökningstillfället.
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 st per årskurs vilket ger 90
elever per program och en utökning med totalt 180 elever år 2011. Både
naturvetenskaps- och teknikprogrammet kommer att ha allmänna inriktningar där
slutligt val av inriktning/inriktningar antagligen görs beroende på elevernas val.
Kommunens gymnasieskola har dessa inriktningar samt ytterligare några profilkurser
på teknikprogrammet. Kommunen har även större förutsättningar att erbjuda
alternativa kurser genom den bredd som den kommunala skolan har på valbara kurser
och individuella val och med den nära nog samlokalisering som de fyra
gymnasieskolorna har i Karlskrona. Ur detta perspektiv tillför inte Mikael Elias sökta
utbildningar något nytt till det befintliga utbildningsutbudet i Karlskrona.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla sin kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste åren är att elevantalet i regionen
minskar med 20-25 % och i det perspektivet klarar varken den kommunala skolan eller
befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av befintliga verksamheter.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
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bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan
ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Mikael Elias har valt att
enbart ansöka om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan och med
relativt få elever per program. Om Mikael Elias medges tillstånd till sin begärda
utökning innebär det antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små
elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett eller flera program.
Den samlade bedömningen blir därför att Mikael Elias sökta utbildningar inte på något
sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna
inom region sydost.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

Yrkanden
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 47
Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun (NTI-gymnasiet)
Nordens Tekniker Institut AB (NTI) har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen
2009 få komplettera sin befintliga gymnasieskola i Karlskrona med medieprogram och
handelsutbildning där bl a inriktningarna ej var angivna vid ansökningstillfället.
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 3 0 st per årskurs vilket ger 90
elever per program och en utökning med totalt 180 elever. Både handels- och
medieutbildningen kommer att ha allmänna inriktningar där slutligt val av
inriktning/inriktningar antagligen görs beroende på elevernas val. Kommunens
gymnasieskola har enligt bifogade kursplaner dessa inriktningar eller kan erbjuda
motsvarande som valbara kurser. Enda skillnaden är några enstaka kurser inom turism
som saknas hos kommunens handelsutbildning. A andra sidan har kommunen större
förutsättningar att erbjuda alternativa kurser genom den bredd som den kommunala
skolan har på valbara kurser och individuella val och med den nära nog samlokalisering som de fyra gymnasieskolorna har i Karlskrona. Ur detta perspektiv tillför
inte NTI:s sökta utbildningar något nytt till det befintliga utbildningsutbudet i
Karlskrona.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla sin kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste åren är att elevantalet i regionen
minskar med 20-25 % och i det perspektivet klarar varken den kommunala skolan eller
befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av befintliga verksamheter.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
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bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolornas har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer nämnvärt från den kommunala
skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. NTI har valt att
enbart ansöka om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan och med få
elever per program. Om NTI medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera
parten lägger ned ett eller flera program.
Den samlade bedömningen blir därför att NTI:s sökta utbildningar inte på något sätt
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom
region sydost.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

Yrkanden
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 48
Yttrande angående ansökan från Baggium Utbildning AB om utökning av
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun
Baggium Utbildning AB (Baggium) har hos Skolverket ansökt om att från
höstterminen 2009 få utöka Kalmar Praktiska Gymnasium med två specialutformade
program närliggande dels hantverksprogrammet och dels livsmedelsprogrammet.
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 5 st per årskurs och program
vilket ger en utökning med 30 elever år 2011. Skolan har idag 108 elever.
Hantverksprogrammet är ur elevsynpunkt väl representerat i region sydost och finns,
förutom inom den kommunala skolan i Karlskrona, på nära orter som Kalmar, Nybro,
Lessebo, Torsås m fl. Även livsmedelsprogrammet finns i bl a Karlskrona och
Kalmar. Karlskrona har också ett kommunalt lärlingsprogram med ett upplägg som
påminner mycket om den sökta skolans. I Karlskrona startar även Baggium upp
motsvarande utbildning från läsåret 2008/09. Ur elevsynpunkt finns därmed både
valfrihet och ett stort utbud av utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och i regionen
som helhet.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor i
kommunen, åtminstone i inledningsskedet.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp, ibland
även med viss tveksamhet. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan
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ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Baggium har valt att ansöka
om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan i Karlskrona, Kalmar och på
många andra orter i regionen. Samtliga utbildningar har dessutom relativt få elever per
program. Ett medgivande till Baggium att utöka sin befintliga skola i Kalmar medför
ytterligare en risk att kommunala utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och på andra
orter i sydost kommer att få läggas ned.
Om Baggium medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera
aktörer får lägga ned ett eller flera program.
Den samlade bedömningen blir därför att Baggiums sökta utbildningar inte på något
sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna
inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

att

ställa sig bakom Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till Skolverket
angående Baggium Utbildning AB:s ansökan om utbildningar i Kalmar kommun

Yrkanden
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 49
Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2009 få
utöka John Bauergymnasiet i Kalmar med teknikprogrammet inriktning IT.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 28 st per årskurs vilket ger en
utökning med 84 elever år 2011. Skolan har idag ca 33 5 elever.
Teknikprogrammet är ur elevsynpunkt väl representerat i region sydost och finns,
förutom i den kommunala skolan i Karlskrona, på nära orter som Kalmar, Nybro,
Emmaboda, m fl. Sammanlagt finns teknikprogrammet i 10 av 13 kommuners
gymnasieskolor i region sydost. Ur elevsynpunkt finns därmed både valfrihet och ett
stort utbud av utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och i regionen som helhet.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan
ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Drivkraft Värend har valt att
ansöka om en utbildning som redan finns i den kommunala skolan i Karlskrona,
Kalmar och på många andra orter i regionen (10 av 13 orter). Samtliga utbildningar
har dessutom relativt få elever per program. Som framgår av bilaga 1 finns det även en
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ansökan om start av teknikprogrammet i Karlskrona. Med ett medgivande till
Drivkraft Värend finns därigenom en ytterligare risk att teknikprogrammet kan
försvinna som en kommunal utbildning i Karlskrona.
Om Drivkraft Värend medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera
aktörer får lägga ned ett eller flera program.
Den samlade bedömningen blir därför att Drivkraft Värends sökta utbildning inte på
något sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

att

ställa sig bakom Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till Skolverket
angående Drivkraft Värends AB ansökan om utbildning i Kalmar kommun

Yrkanden
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 50
Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Nordens Tekniker Institut AB (NTI) har hos Skolverket ansökt om att från
höstterminen 2009 få utöka Dextergymnasiet i Kalmar med:
* byggutbildning
30 elever per årskurs
* energiutbildning
30 "* fordonsutbildning
30 "* hantverksutbildning
30 "*industriutbildning
30 "Totalt innebär detta en utökning av befintlig skola med 450 elever år 2011.
Programmen som NTI vill utöka med återfinns på mellan 5 och 8 kommunala skolor i
region sydost (13 kommuner). Samtliga program förutom industriprogrammet finns
både i Karlskrona och Kalmar och ur elevsynpunkt finns därmed både valfrihet och ett
stort utbud av utbildningar i regionen som helhet. Ansökan från NTI och det utsända
remissunderlaget från Skolverket anger inte vilka inriktningar som avses. Det är inte
tillfredsställande att kommunen på detta sätt inte fått möjlighet att ta del av en
komplett ansökan.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp. Med
friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget före kommande elevminskning - inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan
inte skiljer något från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt
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mervärde för eleven. NTI har valt att ansöka om utbildningar som redan finns i den
kommunala skolan i Karlskrona, Kalmar och på många andra orter i regionen.
Samtliga utbildningar har dessutom relativt få elever per program. Ett medgivande till
NTI att utöka antalet utbildningar medför ytterligare en risk att kommunala
utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och på andra orter i sydost kommer att få
läggas ned.
Om NTI medges tillstånd till sina begärda utökningar innebär det antingen ekonomiskt
dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera aktörer får lägga
ned ett eller flera program.
Den samlade bedömningen blir därför att NTI:s sökta utbildningar inte på något sätt
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom
region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 41, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

att

ställa sig bakom Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till Skolverket
angående NTI:s ansökan om utbildningar i Kalmar kommun

Yrkanden
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 51
Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamn kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2009 få
utöka John Bauergymnasiet i Karlshamn med teknikprogrammet inriktning IT.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 28 st per årskurs vilket ger en
utökning med 84 elever år 2011. Skolan har idag drygt 200 elever.
Teknikprogrammet är ur elevsynpunkt väl representerat i region sydost och finns,
förutom i den kommunala skolan i Karlskrona och Karlshamn på nära orter som
Ronneby, Olofström, Tingsryd, Emmaboda, Växjö m fl Sammanlagt finns
teknikprogrammet i 10 av 13 kommuners gymnasieskolor i region sydost. Ur
elevsynpunkt finns därmed både valfrihet och ett stort utbud av utbildningar i regionen
som helhet.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan
ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Drivkraft Värend har valt att
ansöka om en utbildning som redan finns i den kommunala skolan i Karlskrona,
Karlshamn och på många andra orter i regionen (10 av 13 orter). Samtliga utbildningar
Sign
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har dessutom relativt få elever per program. Det finns även en ansökan om start av
teknikprogrammet i Karlskrona. Med ett medgivande till Drivkraft Värend finns
därigenom en ytterligare risk att teknikprogrammet kan försvinna som en kommunal
utbildning i Karlskrona.
Om Drivkraft Värend medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera
aktörer får lägga ned ett program.
Den samlade bedömningen blir därför att Drivkraft Värends sökta utbildning inte på
något sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 42, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

Yrkanden
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 52
Delegeringsärenden
Följande delegerings beslut redovisas vid sammanträdet:
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet den 4 juni 2008.
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet den 10 juni 2008.
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet den 27 juni 2008.
Förordnande som vik utbildningschefunder tiden 7 - 3 augusti 2008. UN2008.9.023.
Uppdrag åt D Persson att vara utbildningsförvaltningens resursperson i arbetsmiljö
inom förvaltningen under perioden 1 augusti 2008 - 30 juni 2009. UN2008.150.024.
Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare. UN2008.100.046.
Yttrande över detaljplan för del av Stora V örta 1:72 m fl, Karlskrona kommun.
UN2008.112.214.
Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Karlskrona kommun.
UN2007 .124.214
Fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden-Rosenholm med
omgivningar, Karlskrona kommun.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
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§ 53
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas.
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§ 54
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 56
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 84
Förslag till budgetdirektiv 2009 och
planer 2010-2011

Kommunfullmäktige

§ 85
Delårsbokslut per den 30 april 2008

Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2008-06-18
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§ 55
Övrigt

Bengt Fröberg frågar hur långt man har kommit i planeringen av Vuxenutbildningens
flytt.
Göran Palmer svarar att förvaltningen håller på att titta på alternativa lokaler.

Bengt Fröberg föreslår att kommunens IT-chef bjudas in till nästa sammanträde samt
att matteläraren i "Klass 9A" inbjuds för att hålla föreläsning.

Eva-Marie Malmgren bjuder in nämndens ledamöter till seminarium med Anders
Carlberg den 8 september.

Gymnasiesärskolans övergång till utbildningsförvaltningen diskuteras.

Ändrade sammanträdestider
Utbildningsnämnden beslutar

att

flytta utbildningsnämndens nästa sammanträde till den 15 oktober
vilket innebär att nämndens sammanträden den 1 och 29 oktober ställs in

att

arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 1 oktober vilket innebär att
sammanträdena med arbetsutskottet den 17 september och 15 oktober ställs in

Karlskrona i augusti 2008

Röstförklaring
Utbildningsnämndens förslag till budget för 2009 samt planer
för 2010-2011

När kommunfullmäktige i juni 2008 behandlade budgetdirektiven för 2009 samt planerna för
2010-2011 presenterade socialdemokraterna och vänsterpartiet ett eget förslag "Det finns en
annan väg". Vårt förslag till budgetdirektiv röstades ner i den avgörande voteringen.
Vårt förslag, "Det finns en annan väg'', bygger i allt väsentligt på det budgetförslag vi
lämnande i november 2007. Det innebär bland annat att vi fortsatt avvisar den metod med så
kallade Rationaliserande Utvecklingsprogram (RUP) som en majoritet i kommunfullmäktige
beslutat om. Huvudskälet till detta är att vi inte anser att det är ett ansvarsfullt och hållbart sätt
att budgetera på. Dagens situation visar med all tydlighet detta. Vi valde istället att definiera
våra besparingar samt att föreslå ett utökat uttag från våra kommunala bolag som går med
stora vinster.
Eftersom vi har så helt olika och ingångsvärden i arbetet budgetarbetet samt att prognoserna
för nämnderna ser så osäkra ut kommer vi att vänta till höstens budgetberedning med att
presentera ett fullständigt budgetförslag.
Vi kommer aldrig att medverka till en budget som balanseras med lösa antaganden och
odefinierade besparingar av kommunal verksamhet. Så länge den styrande minoriteten
fortsätter att använda den tekniken f'ar de klara sig på egen hand och ta det fulla ansvaret för
sin egenvalda politik.
De prioriteringar som vi gjorde i budgeten 2008 är också de prioriteringar som vi kommer att
ha även för 2009 och framåt. Eftersom vi har samma summa statsbidrag och skatteintäkter har
vi inte mer pengar att budgetera med i utgångsläget. För oss handlar det istället om att göra
tydliga politiska prioriteringar i koncernens verksamhet. Dessa kommer vi att göra i det

balanserade budgetförslag vi lägger senare i höst. Det kommer att bygga på att vi vill utveckla
ett hållbart Karlskrona såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Ett tydligt barn- och
jämställdhetsperspektiv kommer att utmärka vårt budgetförslag.

Med hänvisning till ovanstående avstår socialdemokraterna från att delta i beslutet om
utbildningsnämndens budget för 2009 samt planer för 2010 och 2011.

För socialdemokraterna

Eva-Marie Malmgren
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 december 2008
§ 66 Information
- Sjöfartsutbildningen i framtiden; Wartena
- Lokalläget för Vuxenutbildningen
- Verksamhetsmått
§ 67 Budgetuppföljning oktober 2008
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Sammanträdesdatum Blad

3 december 2008
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Östersjöskolan
onsdagen den 3 december 2008 kl 08.30 – 12.00

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson (m)
2:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (s)
ledamot
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)
i ledamots ställe

Andreas Nilsson (mp)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Claes Jogréus (m) föredragning, t o m kl 10.00
Jörgen Anehäll (s)
Bruno Carlsson (sd)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Håkan Petersson, rektor/chef, § 66
Karl-Erik Olsson, rektor med programansvar, § 66

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Peter Christensen (fp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 15 december 2008
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 66 - 74

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Peter Christensen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 december 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 december 2008
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§ 66
Information
- Sjöfartsutbildningen i framtiden, Wartena
Håkan Petersson informerar om arbetet med att förändra sjöfartsutbildningen.
- Lokalläget för Vuxenutbildningen
Tommy Rönneholm informerar om arbetet med att hitta nya lokaler till Vuxenutbildningen eftersom de måste flytta från Gräsvik. Fr o m vårterminen 2009
kommer Vuxenutbildningen att finnas på Verkö.
- Verksamhetsmått
Lena Netterstedt informerar om verksamhetsuppföljningen för gymnasieskolorna
augusti – november där det bl a ingår:
- elevers avhopp från utbildning
- nytillkomna elever
- stöd- och specialundervisning
- åtgärdsprogram
- utökat och reducerat program
- specialutformat program
- antalet elever som studerar i 4 år
- studieuppehåll
________________
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Sammanträdesprotokoll
2007.160.042

§ 67
Budgetuppföljning oktober 2008
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
år 2008 inklusive tilläggsbudget med 3,7 mkr. Resultatet per den 31 oktober 2008
uppgår till + 6,5 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 6,8 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
- 3,5
+ 1,5
+ 0,4
+ 1,0
+0
+ 0,6

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 november 2008, § 52, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2008 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 68
Förslag till ny studieväg. Spelgrafik och animation inom Medieprogrammet
Medieprogrammet hade under många år 64 elevplatser per årskurs vilka halverades för
några år sedan. Den främsta orsaken var att antalet sökande minskade. Även andra
faktorer som studieresultat, arbetsmarkandsutsikter och postgymnasiala medieutbildningar lyftes fram och spelade sannolikt en viss roll i sammanhanget.
Tidigt i våras kom ett förslag från Törnströmska gymnasiet att anordna en gymnasial
utbildning i Spelgrafik och Animation. Högskoleutbildningar inom detta område finns
redan på ett flertal orter på olika nivåer och med olika inriktningar. En tydlig och inte
oväsentlig arbetsmarknad inom spelgrafik - animation finns och är stadigt växande. På
gymnasienivå är utbildningar inom detta område ytterst sällsynt.
Törnströmska gymnasiet erbjuder Spelutveckling fr o m innevarande termin som en
kurs inom det individuella valet. Ett stort antal elever har sökt denna kurs.
En arbetsgrupp bestående av rektor, medielärare och utvecklingschef har arbetat fram
förslag till utbildning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 november 2008, § 53, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Törnströmska gymnasiet fr o m läsåret 2009/2010 inrättar ett specialutformat
program Spelgrafik och Animation med 16 elevplatser

att

godkänna mål och innehåll för det specialutformade programmet Spelgrafik
och Animation enligt förslaget

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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2008.200.109

§ 69
Yttrande över förslag till nytt handlingsprogram för etnisk mångfald i
Karlskrona kommun för åren 2008 - 2011
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt handlingsprogram för etnisk
mångfald men med ett tillägg under rubriken Barnomsorg, skola och utbildning.
Alternativ 1, vilket gäller fram till 31 december 2008
Lagstiftning:
Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever (SFS 2006:67)
Lagen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan
kränkande behandling.
Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen
(1985:1100).
Alternativ 2, vilket gäller från 1 januari 2009
Lagstiftning:
Diskriminering (SFS 2008:567)
Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 november 2008, § 55, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avge yttrande enligt ovan.

Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och yrkar följande
ändringsyrkande: ”Etnicitet skall inte beaktas vid anställning inom kommunen.
All diskriminering är förbjuden.”
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar, på den socialdemokratiska gruppens vägnar,
avslag till Richard Jomshofs yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag.
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fortsättning § 69
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Richard Jomshofs
ändringsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Reservation
Richard Jomshof (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Sammanträdesprotokoll
2008.253.040

§ 70
Extra ärende: Behörigheter, internetbank Swedbank
Utbildningsnämnden behöver uppdatera behörigheterna till sina bankkonton. Uppdateringen måste ske på grund av att det finns nya medarbetare. Behörigheterna avser
dels att kunna göra överföringar via Swedbanks internetbank, dels kunna göra utbetalningar via check. Detta är förehavanden som endast ska ske i absoluta nödfall.
Nedanstående förteckning avser de personer som ska ha dessa behörigheter på
utbildningsförvaltningens bankkonto. Dessa externa betalningar ska alltid genomföras med två av nedanstående personer i förening.
Ewa Bellwaldius
Anders Svensson
Birgitta Åkesson
Yvonne Skärheden
Behörigheterna avser följande konto: 8169-5 903 529 604-6
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer, två i förening

att

upphäva utbildningsnämndens beslut 2007-01-26 § 9

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 december 2008
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 71
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Godkännande av Ehrensvärdska gymnasiets ansökan att få bedriva Riksrekryterande
Spetsutbildning inom matematik. UN2008.233.612.
Nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan och direktiv om användande.
UN2008.242.043.
Preliminär utbildningsorganisation för årskurs 1 höstterminen 2009.
UN2008.243.612.
Elevläsårstider 2009/2010 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2008.254.608.
Elevärende. UN2008.89.606.
Yttrande över detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl, Karlskrona. UN2008.223.214.
Yttrande över grönstrukturplan för Karlskrona. UN2008.205.212.
Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Karlskrona. UN2008.222.214.
Yttrande över detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona kommun. UN2008.235.214.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 72
Kurser och konferenser
Ett antal konferensinbjudningar redovisas.
________________
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§ 73
Anmälningsärenden
Kommunövergripande samverkansgrupp

Sammanträdesprotokoll
2 oktober 2008

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
8 oktober 2008.

Kommunfullmäktige

§ 113
Kommunala val.

Kommunfullmäktige

§ 123
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 september 2008.

Kommunfullmäktige

§ 142
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående homosexuella, bisexuella och transpersoner
ska ha samma rättigheter, möjligheter
och skyldigheter som alla andra i
samhället.

Kommunstyrelsen

§ 216
Budgetuppföljning per den 30
september 2008

_______________
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§ 74
Övrigt
Eva-Marie Malmgren tar upp frågan om Karlskrona Praktiska gymnasieskolas lokaler.
Jörgen Anehäll tar upp frågan om tider för föredragningar i samband med nämndens
sammanträden.
Ett förslag är att eventuellt förlänga sammanträdena till kl 12.30.
Skolriksdagen 2009 diskuteras. Ordföranden föreslår att ledamöterna i arbetsutskottet
samt två från socialdemokraterna, två från Femklövern och en från Sverigedemokraterna ska få möjlighet att delta.
______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 februari

Sign

§ 1

Information
- Elevråden informerar
- Rapport från Törnströmska och Fischerströmska gymnasierna
- Verksamhetsmått

§ 2

Förslag till internbudget 2009

§ 3

Kompletteringsval
- Kontaktpolitiker af Chapmangymnasiet
- Kontaktpolitiker Ehrensvärdska gymnasiet
- Kontaktpolitiker Törnströmska gymnasiet

§ 4

Delegeringsärenden

§ 5

Kurser och konferenser

§ 6

Anmälningsärenden

§ 7

Övrigt
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Plats och tid

Blekingehuset
onsdagen den 4 februari kl 08.30 – 12.20

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m) t o m § 6, kl 12.05
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s) t o m § 6, kl 12.05
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Stefan Andersson (s)

ersättare

Claes Jogréus (m)
Cecilia Fagerström (c)
Jörgen Anehäll (s)
Ulrika Stenström (s)
Elisabeth Persson (s)
Bruno Carlsson (sd)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Håkan Petersson, rektor/chef, § 1
Anita Wranker, rektor/chef, § 1
Marie Larsson, Ehrensvärdska gymnasiets elevråd, § 1
Anton Jönsson, Ehrensvärdska gymnasiets elevråd, § 1
Anton Tofft, Törnströmska gymnasiets elevråd, § 1
Anna Lindhe, af Chapmangymnasiets elevråd, § 1
Alexander Nilsson, af Chapmangymnasiets elevråd, § 1

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hind Abdul-Wahab (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 11 februari 2009
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§1-7

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Hind Abdul-Wahab (s)

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 februari 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 56
Information
Elevråden informerar
Representanter från elevråden på af Chapmangymnasiet, Ehrensvärdska gymnasiet
och Törnströmska gymnasiet informerar om sina verksamheter som bl a innebär:
- att stödja och hjälpa eleverna på skolorna
- att fungera som länk mellan elever och personal
- att vara med i matråd och miljöråd
- att skriva skoltidningar
- att organisera större projekt som t ex studenten, fotokataloger, vollybollturneringar m m
Eleverna anser att:
- IT-verksamheten har förbättrats det senaste året
- den fysiska miljön på af Chapmangymnasiet bör förbättras
_______________

Rapport från Törnströmska och Fischerströmska gymnasierna
Håkan Petersson informerar om vilka åtgärder som vidtagits med anledningen av
trakasserierna i kvarteret Psilander hösten 2008. Samarbetet mellan skola, polis och
social har varit bra. Arbete pågår med att se över hur man ska kunna göra praktiska
förändringar av lokalerna samt införa skol-ID.
En miljögrupp har bildats som arbetar med värdegrunden.
Stämningen har blivit mycket bättra på skolan.
________________
Verksamhetsmått
Göran Palmér informerar om:
- Genomsnittlig betygspoäng
- Andelen elever med minst betyget godkänt i kärnämnena svenska, engelska och
matematik
- Andelen slutbetyg
- Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskolestudier
- Andelen elever som fullföljt studierna på fyra år
- Antal lärare/100 elever
_______________
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UN2008.156.042

§2
Förslag till internbudget för år 2009
Enligt liggande förslag till budget 2009 uppgår Utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 215,1 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt nedan:
Enligt budgetdirektiv
Uppräkning hyror
Uppräkning löner
Uppräkning externa intäkter
Uppräkning kostnader
Kompensation köpta tjänster
Sänkta arbetsgivaravgifter
Summa budgetram

214,5
0,9
0,1
- 1,7
0,8
1,6
- 1,1
215,1

När det gäller lokalhyrorna kommer dessa att öka med 3% motsvarande 1,2 mkr.
Utbildningsförvaltningen kommer att få kompensation motsvarande 2%, 0,8 mkr.
Denna differens måste finansieras genom rationaliseringar.
Utbildningsförvaltningens intäkter kommer att räknas upp med 3 %, detta gör ett ökat
intäktskrav på 1,7 mkr. Priskompensation ges med 1 %, motsvarar 0,8 mkr. När det
gäller försäljningen till andra kommuner kan inte priserna öka med mer än vad
självkostnaden ökar. Dessutom är det så att andra skolhuvudmän ökar sina avgifter med
mer än 1 % som är vår kompensation. Vi får därför en extra priskompensation för köpta
tjänster, 2009 beräknad till 1,6 mkr. Arbetsgivaravgifterna sänks med 1,07
procentenheter, därför reduceras ramen med motsvarande.
Förslaget till internbudget för år 2009 beaktar:
- 2008 års internbudget
- effekterna av under år 2008 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar på grund
av genomförda och planerade ombyggnader
- prognos för utfall 2008
Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna men
de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål i enlighet
med vad budgeten tillåter.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

Antalet elever/program och totalt som är utgångspunkt i resursfördelningssystemet
kommer att redovisas löpande under året för nämnden. Förändras elevbilden utifrån
elevernas val skall utbildningsnämnden kunna följa upp eventuella avvikelser utifrån
detta.
För treårsbudget 2009-2011 har utbildningsförvaltningen valt de verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som beslutades om i samband med budget 2008-2010.
Andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år efter påbörjad
utbildning skall under hela planeringsperioden vara minst 85 % att jämföra med
nuvarande nivå om 79 % 2007. Utbildningsförvaltningen ser svårigheter i att lyckas
med detta under de kommande åren eftersom vi ser svårigheter att kunna ge
stödundervisning i den omfattning som behoven finns. Under förutsättning att
budgetmedlen kvarstår i samband med att elevantalet sjunker ser förvaltningen
möjligheter att på sikt öka stödundervisningen och därmed kunna uppnå målet.
Gymnasieelevernas genomsnittliga poäng i slutbetyget skall under hela
planeringsperioden vara minst 14,5 att jämföra med nuvarande 14,2 för 2007.
Utbildningsförvaltningen ser svårigheter i att lyckas med detta under de kommande
åren eftersom vi ser svårigheter att kunna ge stödundervisning i den omfattning som
behoven finns. Under förutsättning att budgetmedlen kvarstår i samband med att
elevantalet sjunker ser förvaltningen möjligheter att på sikt öka stödundervisningen och
därmed kunna uppnå målet.
Andelen gymnasieelever (i årskurs 2) som upplever en god kvalité i skolan och
undervisningen skall under hela planeringsperioden vara minst 75 % att jämföra med
dryga 75 % enligt den senast gjorda elevundersökningen.
Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret
skall under hela planeringsperioden vara minst 80 % att jämföra med nuvarande 72 %
2007.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2009, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

Yrkanden
Sofia Bothorp (mp) yrkar följande tilläggsattsats:
att fastställa föreslagen internbudget för 2009
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forts § 2
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar följande tilläggsattsatser:
1.att ge förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt återkomma med uppföljande
redovisningar av VUX-enhetens lokalisering och flytt
2.att ge förvaltningen i uppdrag att redan nu börja leta efter nya, ändamålsenliga
lokaler där VUX och SFI kan vistas fr o m 2010
3.att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur vi kan utveckla enheten för att
möta arbetslösheten
4.att ge förvaltningen i uppdrag att låta en utomstående part göra en utredning på
vilka vinster och förluster det finns med att göra en sammanslagning av
gymnasieskolor
5.att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med elevminskningen göra en översyn
av ledningsorganisationen inom förvaltningen
6.att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta fackföreningsrörelsen och låta dem
informera elever om vilka rättigheter och skydligheter de har på arbetsmarknaden
7.att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av organisationen runt studieoch yrkesvägledarna i förvaltningen med inriktning mot att skapa ett infotek
som kan jobba mer pro-aktivt tillsammans med elever och lärare
8.att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med äldreförvaltningen arbeta fram
ett förslag till lärlingsprogram med inriktning omvårdnad som uppfyller krav på
allmän behörighet
9.att ge förvaltningen i uppdrag att på varje gymnasieskola upprätta lokala styrelser
med elevmajoritet.
Bengt Fröberg (m), Sofia Bothorp (mp) och Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på
samtliga tilläggsattsatser.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar att tilläggsattsatserna ska bordläggas till nästa
sammanträde.
Sofia Bothorp (mp), Bengt Fröberg (m) och Emma Henning (m) yrkar avslag till
bordläggning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Bothorps tilläggsattsats.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Sedan ställer ordförande proposition på om tilläggsattsatserna 1 - 9 ska avgöras idag
eller bordläggas.
Utbildningsnämnden beslutar att tilläggsattsatserna ska avgöras idag.
Votering begärs.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

forts. § 2
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla bordläggning röstar ja,
den som vill avslå bordläggning röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att ej bordlägga
tilläggsattsatserna 1 - 9.
Ja röstade: Eva-Marie Malmgren (s), Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s),
Bo Bergström (s), Hind Abdul-Wahab (s) och Stefan Andersson (s).
Nej röstade: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m),
Bengt Fröberg (m), Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Richard
Jomshof (mp).
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsattsatserna 1 - 9, en i sänder.
Utbildningsnämnden beslutar avslå samtliga nio tilläggsattsatser.
Utbildningsnämnden beslutar
att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

att

fastställa föreslagen internbudget för 2009

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
4 februari 2009
9
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch af Chapmangymnasiet
R/Ch Ehrensvärdska gymnasiet
R/CH Törnströmska gymnasiet
Akten

Sammanträdesprotokoll
UN2009.20.102

§3
Kompletteringsval
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2009, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

utse Andreas Nilsson (mp) som kontaktpolitiker
för af Chapmangymnasiet

att

utse Elisabet Persson (s) som kontaktpolitiker
för Ehrensvärdska gymnasiet

att

utse Ulrika Stenström (s) som kontaktpolitiker
för Törnströmska gymnasiet

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§4
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
L Netterstedt utses att vara vikarierande utbildningschef under tiden
2008-12-22—28. UN2008.9.023
M Thornéus utses att vara vikarierande utbildningschef under tiden
2008-12-29—2009-01-01. UN2008.9.023
T Rönneholm utses att vara vikarierande utbildningschef under tiden
2009-01-02—04. UN2008.9.023
Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl, Karlskrona kommun.
UN2008.268.214
Yttrande över detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14,
Kristianopel, Karlskrona kommun. UN2008.185.214
Yttrande över detaljplan för Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun.
UN2008.266.214
Yttrande över detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun
UN2008.267.214
Yttrande över detaljplan för Hasslö 7:135 m fl Karlskrona kommun.
UN2008.222.214
Sökande till Vuxenutbildningen i annan kommun. Yttrande/beslut över
utbildning. UN2009.19.615
Elevärenden. UN2009.16.620, UN2009.17.620
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§5
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid sammanträdet.
________________

Sign

Sign

11

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§6
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2008-12-10

Kommunfullmäktige

§ 155
Kommunens skattesats och vissa
avgifter för år 2009

Kommunfullmäktige

§ 171
Budget 2009 och plan 2010 – 2011

Kommunfullmäktige

§ 173
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 176
Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kommunfullmäktige

§6
Förslag till Jämställdhetsprogram
för 2009

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 118
Kontering av kostnader för förtroendevalda

Kommunstyrelsen

§ 240
Förslag till förlängning av central
anställningsprövning av externa tillsättningar i Karlskrona kommun
under 2009

Kommunstyrelsen

§ 242
Budgetuppföljning per 31 oktober
2008

Kommunstyrelsen

§8
Budgetuppföljning per 30 november
2008

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

forts § 6
Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Drivkraft
Värend AB om utökad rätt till bidrag
och statlig tillsyn för utbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauer gymnasiet i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB om rätt till bidrag
och statlig tillsyn för utökningar vid
den fristående gymnasieskolan NTIgymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Drivkraft
Värend AB om utökad rätt till bidrag
och statlig tillsyn för utbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauer gymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utbildnin vid den fristående gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Kalmar
kommun

Skolverket

Beslut om riksrekrytering inom ramen
för försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Skolverket

Beslut om ansökan om statsbidrag
till påbyggnadsutbildning
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§7
Övrigt
Jörgen Andersson (c) ställer frågor om IT-verksamheten.
______________

Göran Palmér informerar om att översyn av ledningsorganisationen är på gång,
samt att personal på lärlingsprogrammet har fått till uppgift att ordna lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet.
_______________

Bengt Fröberg inbjuder utbildningsnämnden att vid nästa sammanträde göra
studiebesök i Marinens Planetarium.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 mars 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 mars

Sign

§ 8

Information
- Spetsutbildning matematik
- Sydafrikaprojekt

§ 9

Årsredovisning och personalbokslut 2008 för utbildningsnämnden

§ 10

Delegeringsärenden

§ 11

Kurser och konferenser

§ 12

Anmälningsärenden

§ 13

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 mars 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 4 mars kl 08.30 – 11.15

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson (M)
2:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (S)
ledamot
Emma Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Richard Jomshof (SD)
i ledamots ställe Claes Jogréus (M)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Jörgen Anehäll (S)
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Ulrika Stenström (S)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Mattias Liedholm, rektor med programansvar
Ann-Christin Bohman, lärare

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Richard Jomshof (SD)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 16 mars 2009

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 8 - 13

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 mars 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

2

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 mars 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§8
Information
Spetsutbildning i matematik
Mattias Liedholm informerar om att Ehrensvärdska gymnasiet är en av tre skolor i
landet som har beviljats att ingå i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning i matematik. Utbildningen kommer att genomföras i samarbete med
Blekinge Tekniska Högskola.
Eva-Marie Malmgren tar upp frågor gällande IT-verksamheten på skolan.
_______________

Sydafrikaprojekt
Ann-Christin Bohman informerar om pågående projekt med Sydafrika.
Dessa är:
- LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken
- Skolkompassen – ett utvärderingsinstrument
- Athena – elevutbyte inom yrkesprogrammen
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 mars 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll

§9
Årsredovisning och personalbokslut 2008 för utbildningsnämnden
Ewa Bellwaldius informerar om årsredovisningen för 2008 som bl a innehåller:
• Allmän beskrivning av nämndens ansvarsområde
• Måluppfyllelse – Årets händelser – God ekonomisk hushållning
• Verksamhetsmått
• Investeringar
• Ekonomiskt utfall
• Miljö
• Framtiden
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Finansieringsanalys
• Enheternas bokslut
Marianne Hansson informerar om personalbokslutet för 2008 som bl a innehåller:
• Anställningsprövning
• Rekrytering
• Friskvård
• Rehabilitering
• Personalprogrammet
• Rektorsutbildningen
• Löneöversyn
• Omställningsreserv
• Personalnyckeltal
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2009, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsredovisning och personalbokslut 2008 för
utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden framför sitt tack till personalen för ett gott utfört arbete.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 mars 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 10
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Prislista över interkommunal ersättning för utbildning under våren 2009.
UN2009.22.605
Lärarnas arbetsår för läsåret 2009/2010. UN2009.31.020
Mattias Liedholm och Leif Petersson utses att vara tjänstförrättande rektor/chef
under ordinarie innehavares tjänsteresa. UN2009.30.023
Elevärenden. UN2009.23.607
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 mars 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 11
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 mars 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 12
Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen

§ 46
Anvisningar för uppföljning 2009

Kommunstyrelsen

§ 72
Fördelning av kommunstyrelsens
finansieringsposter i Budget/Plan
för åren 2009 - 2011

Skolverket

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 13
Övrigt
Eva-Marie Malmgren frågar hur långt ärendet med särskolans övergång till
utbildningsförvaltningen har kommit.
Göran Palmér svarar att förvaltningarna arbetar med övertagandet.
_______________

Göran Palmér informerar om förändringar i ledningsorganisationen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 1 april

Sign

§ 14

Information
- Elevernas resa till Sydafrika
- Val till gymnasieskolan
- Samarbets-/samverkansavtal inom samverkan sydostkommunerna

§ 15

Budget- och verksamhetsuppföljning 28 februari 2009

§ 16

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2009

§ 17

Förslag till timtaxor vid uthyrning av utbildningsförvaltningens lokaler

§ 18

Förslag till yttrande på remiss om förslag till rehabiliteringspolicy

§ 19

Kompletteringsval

§ 20

Delegeringsärenden

§ 21

Kurser och konferenser

§ 22

Anmälningsärenden

§ 23

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 1 april kl 08.30 – 11.10

Beslutande

ordförande
1:e v ordföran
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Richard Jomshof (SD)

i ledamots ställe Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Elisabeth Persson (S)
ersättare

Claes Jogréus (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Leif Petersson, rektor/chef af Chapmangymnasiet
Andreas Testrup, lärare
Alina Nilander, elev
Emmy Olsson, elev

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 14 april 2009

Sign

Sign

Sign

2

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 14 - 23

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 april 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
Kerstin Åkesson

Sign

Sign

3

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Information
Elevernas resa till Sydafrika
Alina Nihlander och Emmy Olsson informerar om sina tre år vid det Internationella
Samhällsvetenskapsprogrammet där de bl a har besökt Polen i år 1, Frankrike i år 2
och Sydafrika i år 3. Eleverna har också jobbat med Sydafrika i sina projektarbeten
då de bl a har samlat in pengar till barnhem och ordnat dagsverken i högstadieskolor.
Utbildningsnämnden tackar för en intressant redovisning.

Val till gymnasieskolan
Tommy Rönneholm informerar om preliminär utbildningsorganisation 2009.

Samarbets-/samverkansavtal inom samverkan sydostkommunerna
Göran Palmér informerar om förslag till samarbets-/samverkansavtal.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2008.156.042

§ 15
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 213,1 Mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 Mkr. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt
följande:
- omställningsåtgärder 1,0 Mkr
- effektivare upphandling 0,2 Mkr
- minskad semesterlöneskuld 0,1 Mkr
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 28 februari 2009 uppgår till
- 11,8 Mkr, att jämföra med budgeterat utfall - 12,0 Mkr, en avvikelse med
+ 0,2 Mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- gymnasieskolorna + 0,9 Mkr
- ankomstregistrerat - 0,7 Mkr
Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till + 0 Mkr. Prognosen
är osäker eftersom det finns tendenser till elevökningar i stället för elevminskningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009, § 8, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2009 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Eva-Marie Malmgren (S) föreslår att det under rubriken kommentarer ska läggas
till kompletterande uppgifter om interkommunal ersättning. Övriga ledamöter
instämmer i detta.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av
kompletterande uppgifter om interkommunal ersättning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekonom
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2009.39.605

§ 16
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2009
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som tillämpats sedan 2004 och som då togs fram av en politiskt tillsatt arbetsgrupp. Dessa principer bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats
av Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts internbudget
för utbildningsnämnden för år 2009. Som underlag för beräkningen har använts
budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används vid resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna.
För beräknande av lönekostnadsökningar under år 2009 har utgångspunkten varit
en löneökning med 3,5 – 4 % från och med 1 april för alla anställda utom de som tillhör
Kommunals avtalsområde där löneökningen är beräknad till 4,6 % från och med
1 april. Det innebär en beräknad lönekostnadsökning på 3 % för år 2009.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009, § 9, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2009 till fristående skolor enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
T Rönneholm
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2009.40.057

§ 17
Förslag till timtaxor vid uthyrning av utbildningsförvaltningens lokaler
Kommunala samlingslokaler, klassrum och liknande lokaler hyrs framför allt
ut av barn- och ungdomsförvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
Önskemål om en gemensam prislista har framförts, varför samråd kring detta
skett.
Eftersom samlingslokaler visar stora skillnader avseende storlek, skick, utrustning, läge, parkeringsmöjligheter etc kan en gemensam prissättning inte
göras. För uthyrning av klassrum har barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen kommit överens om ett förslag till gemensam prissättning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009 § 10, föreslagit
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslag till timtaxor vid uthyrning av utbildningsförvaltningens
lokaler.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2009.6.026

§ 18
Förslag till yttrande: Remiss om förslag till rehabiliteringspolicy
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till rehabiliteringspolicy för
yttrande till nämnderna.
Utbildningsförvaltningens förvaltningsledning har diskuterat förslaget och föreslår
att utbildningsnämnden tillstyrker detta.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

tillstyrka förslaget till rehabiliteringspolicy

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

Sammanträdesprotokoll
2009.20.102

§ 19
Kompletteringsval
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Hind Abdul-Wahab (S) som ersättare i arbetsutskottet

att

välja Jonas Sandström (S) som kontaktpolitiker för Törnströmska
gymnasiet

_______________

Sign

Sign

9

Sign
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§ 20
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevärenden. UN2009.23.607
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 21
Kurser och konferenser
Ett antal kurser och konferenser redovisas.
________________
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§ 22
Anmälningsärenden
Det redovisas inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 23
Övrigt
Eva-Marie Malmgren (S) föreslår att förslag till översyn av SYV-organisationen
ska tas upp vid nästa sammanträde med arbetsutskottet.
_______________

Bengt Fröberg (M) upplyser om synpunkter på Lärlingsprogrammets teoriutbildning.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 juni
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§ 24
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- NTI
- Svar på frågor ställda av arbetsutskottet

§ 25

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
utbildningsnämnden april 2009

§ 26

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008

§ 27

Samarbets-/samverkansavtal inom Samverkan Sydost

§ 28

Utbildningsorganisation 2009/2010

§ 29

Extra ärende: Översyn a v gymnasieskolans organisation inför
gymnasiereformen

§ 30

Delegeringsärenden
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Anmälningsärenden

§ 33

Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 3 juni kl 08.30 – 12.00

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

i ledamots ställe Claes Jogréus (M)
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Håkan Petersson, rektor/chef Törnströmska gymnasiet
Leif Petersson, rektor/chef af Chapmangymnasiet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Stefan Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 16 juni 2009

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 juni 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 24 - 33

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Stefan Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 24
Information
NTI
Yvonne Strandh, rektor för NTI och Mikael Elias Teoretiska gymnasium samt
Susanne Ljungåker, verksamhetschef, informerar om verksamheten.
Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag rörande utökning av fristående
gymnasieskolor har lämnats enligt följande:
Handelsprogrammet – NTI
Medieprogrammet – NTI
Naturvetenskapsprogrammet – Mikael Elias Teoretiska gymnasium
Teknikprogrammet – Mikael Elias Teoretiska gymnasium

Svar på frågor från arbetsutskottet
Håkan Petersson svarar på frågan om hur långt man har kommit i processen med
försäljning av utbildningsfartyget m/s Wartena:
- Skolan har vid ett flertal tillfällen under våren varit i kontakt med den kommunala
upphandlingsenheten för att komma till koncensus om hur ett förfrågningsunderlag
skulle kunna se ut för att vara så tilltalande som möjligt inom ramen för gällande
upphandlingsregler.
- Skolan har väntat in ett svar från Försvarsmakten gällande en önskan om att
utveckla ett mera långsiktigt samarbete med Törnströmska gymnasiet.
- Skolan har utvärderat Marinens maskinutbildning.
- Skolan har utvärderat eleverna sjöpraktik på Marinens segelfartyg Falken.
- Auktoriserad värderingsman har lämnat ett värderingsintyg på Wartena.
Skolans ambition är att vara ute i en försäljning/anbudsförfarande senast i slutet
av september månad 2009.
Leif Petersson svarar på frågan om investeringar och underhåll på af Chapmangymnasiet:
I syfte att komma till rätta med de mest akuta investeringsbehoven har, utifrån
gjorda investeringar, en investeringsplanering för fyra budgetår gjorts (med början
2008). Under 2009 satsas på inköp och installation av datorer och teknisk utrustning
samt möbler för ändamålet till datorsal/språkstudio och grupprum med dataarbetsplatser. Ett grupprum har möblerats för permanent användning som elevuppehållsrum. Foajén i A-huset har möblerats med sittmöbler.
Hela A-huset och delar av Östersjöskolan är i stort behov av omfattande inre underhåll.
________________
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§ 25
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning april 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 216,7 Mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 Mkr. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt
följande:
- omställningsåtgärder 1,0 Mkr
- effektivare upphandling 0,2 Mkr
- minskad semesterlöneskuld 0,1 Mkr
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2009 uppgår till
- 10,4 Mkr, att jämföra med budgeterat utfall – 10,1 Mkr, en avvikelse med
- 0,3 Mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- gymnasieskolorna
+ 0,9 Mkr
- vuxenutbildningen inkl SFI
- 0,5 Mkr
- gemensamma verksamheter
- 0,3 Mkr
- ankomstregistrerat
- 0,4 Mkr
Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till - 10 Mkr. Prognosen
är osäker men det finns tendenser till elevökningar i stället för elevminskningar.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Enligt den nu gjorda budgetuppföljningen för utbildningsnämndens verksamhetsområden finns en avvikelse på intäkter och kostnader för de interkommunala avgifterna. För att möta detta har de budgetmedel som utbetalas till skolorna månadsvis räknats ned med motsvarande belopp. Uppföljningen visar också att den förväntade elevminskningen ser ut att bli marginell.
Detta innebär att den budget som beräknats för de egna gymnasieskolorna anpassats för att möta det ändrade interkommunala flödet samtidigt som elevvolymen
inte sjunkit.
Utbildningsnämnden bedriver en i alla stycken mycket kostnadseffektiv verksamhet
vilket styrks av SKL:s öppna jämförelser där Karlskrona med mycket låga kostnader
per utbildningsplats kan prestera medelgoda och mycket goda resultat.
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Under ett antal år har verksamheterna varit föremål för anpassningar. Dessa har
ofta lagts ut som generella sparbeting på undervisning, administration samt städ
och vaktmästeri. Förvaltningens uppfattning är att detta inte längre räcker till.
Nya anpassningar bör i första hand ske på sådan verksamhet som är ”icke
obligatorisk” eller där ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att uppfylla
skollagen. Kärnverksamheten bör så långt möjligt hållas utanför dessa anpassningar. Det kan inte heller göras neddragningar på verksamheter som
genererar ”intäkter” till nämnden då detta skulle försämra det ekonomiska
läget ytterligare.
En del av de punkter som föreslås kommer att ge full ekonomisk effekt först
år 2010. Några förslag är av ”snabbare” och mer tidsbegränsad karaktär och bör
endast ses som tillfälliga åtgärder.
Åtgärder som föreslås:
- Restriktivitet avseende inköp av läromedel
- Alla kompetensmedel dras in för 2009
- Skolhälsovården reduceras med totalt 1,5 tjänster
- Studie- och yrkesvägledningen samordnas och reduceras med 2,0 tjänster
- Gymnasiebiblioteken samordnas och reduceras med 1,75 tjänster
- IT-institutionen, 1,0 tjänst
Med anledning av de besparingsförslag som finns på SYV, bibliotek och IT föreslås
att följande enheter skapas av vad som kvarstår av dessa nämnda verksamheter:
Kv Psilander:
Elevcaféet flyttas ner till biblioteket som till delar blir kvar i bantad version,
1 bibliotekarie bemannar.
IT-institutionen flyttas till kv Psilander, 2 personer får sin arbetsplats där
(1 person placeras i kv Läroverket, alternativt tvärtom).
2 studie- och yrkesvägledare placeras i ”elevcentrat”. Eventuellt bemannas
också en reception här. Lokalerna behöver anpassas.
Verksamheten utgör en del av ”elevcenter”-enheten. Bemanningen blir
totalt 5-6 tjänster.
Motsvarande upplägg skapas i kv Läroverket, dock utan elevcafé.
Verksamheten bemannas av 1 bibliotekarie, 1-2 IT-kompetenser samt 2 studieoch yrkesvägledare. Totalt 4-5 tjänster ingår i samma enhet som ovan.
Lokalerna måste eventuellt anpassas.
Måluppfyllelserapportering
Varje månad sker uppföljning av bl a avbrott, avhopp och antalet nya elever för
varje skola. Ett syfte är att med tiden se tendenser för att förbättra informationen
till eleverna så de i större utsträckning väljer rätt program från början medan ett
annat är att utröna orsakerna till avbrott. Ett tredje syfte är att får bekräftat antalet
elever per skola eftersom även de kommunala skolorna erhåller ersättning per elev
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och program månadsvis.
Det totala resultatet av uppföljningen januari till och med april är 34 avbrott,
17 flickor och 17 pojkar, varav 4 är SFU-elever, 4 avhopp och 37 nya elever
varav 15 är SFU-elever.
Definitionen är att avbrott är när eleven lämnar sin skola och avhopp när eleven
byter program inom sin skola.
Personalnyckeltal
Personalnyckeltal för perioden 1 december 2008 t o m 31 mars 2009 redovisas.
Dessa innehåller bl a:
- Antal tillsvidareanställda, månadsvis
- Antal visstidsanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare tillsvidareanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade
- Timavlönade, arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid
- Sjukdagar
- Frisknärvaro i procent

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsrapport per den 30 april 2009 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

fatta beslut om budgetanpassningar av verksamheten enligt lagda
förslag.

Utbildningschef informerar om att eftersom samtliga fackliga organisationer
har begärt central förhandling kan beslut i ärendet inte tas idag.
Yrkanden
Jörgen Andersson (C) yrkar på femklöverns vägnar att ge förvaltningen i uppdrag

Sign

att

se över möjligheten att minska ledning och administration med 1,0 tjänst

att

se över möjligheten att minska kuratorstjänst till förmån för bibliotekstjänst

att

se över lokalanvändningen i samband med övertagandet av t ex särskoleverksamheten
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Eva-Marie Malmgren (S) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med kommunstyrelsens beslut
den 2 juni 2009 snarast återkomma med förslag till åtgärder för en
ekonomi i balans
Richard Jomshof (SD) yrkar
att balansera budgeten för SFI-verksamheten, det vill säga kräva att man klarar
sig på statliga medel enbart, vilket torde ge en besparing på 5,3 mnkr på
helårssbasis.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Ordföranden ställer därefter proposition på femklöverns förslag om att förvaltningen
ska få i uppdrag att se över möjligheten att minska ledning och administration med 1,0
tjänst.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på femklöverns förslag om förvaltningen
ska få i uppdrag att se över möjligheten att minska kuratorstjänst till förmån för
bibliotekstjänst, och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla femklöverns yrkande
röster ja och den som vill avslå yrkandet röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 7 nej-röster att avslå yrkandet.
Ja röstade: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Claes Jogréus (M).
Nej röstade: Eva-Marie Malmgren (S), Mikael Karlsson (S), Bo Bergström (S),
Hind Abdul Wahab (S), Stefan Andersson (S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
och Richard Jomshof (SD).
Ordföranden ställer därefter proposition på femklöverns förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalanvändningen i samband med övertagandet
av t ex särskoleverksamheten.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Eva-Marie Malmgrens yrkande och
finner att utbildningsnämnden avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som bifaller Eva-Marie Malmgrens
yrkande röstar ja och den som avslår yrkandet röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla yrkandet.
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Ja röstade: Eva-Marie Malmgren (S), Mikael Karlsson (S), Bo Bergström (S),
Hind Abdul Wahab (S), Stefan Andersson (S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
och Richard Jomshof (SD).
Nej röstade: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Claes Jogréus (M).
Ordföranden ställer därefter proposition på Richard Jomshofs (SD) yrkande och
finner att utbildningsnämnden avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som bifaller Richard Jomshof yrkande
röstar ja och den som avslår yrkandet röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 1 ja-röst mot 12 nej-röster att avslå yrkandet.
Ja röstade: Richard Jomshof (SD)
Nej röstade: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C), Claes Jogréus (M), Eva-Marie
Malmgren (S), Mikael Karlsson (S), Bo Bergström (S), Hind Abdul Wahab (S),
Stefan Andersson (S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

återremittera ärendet

att

ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att minska ledning
och administration med 1,0 tjänst

att

ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalanvändningen i samband
med övertagandet av t ex särskoleverksamheten

att

ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med kommunstyrelsens beslut
den 2 juni 2009 snarast återkomma med förslag till åtgärder för en
ekonomi i balans.

________________
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§ 26
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008
Ärendet utgår och tas upp vid nästa sammanträde.
_______________
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§ 27
Samarbets-/samverkansavtal inom Samverkan Sydost
Under flera år har ett antal kommuner i Sydostregionen haft bilaterala avtal
mellan varandra. Detta har gett eleverna möjlighet att söka gymnasieutbildningar
fritt i samverkanskommunerna.
Det har sedan några år tillbaka pågått ett arbete för att hitta något mer strukturerade
former för denna samverkan. Framför allt med tanke på att inför kommande elevminskningar måste vi samverka för att klara utbildningskvaliteten.
Ärendet har vi flera tillfällen varit informationspunkt i utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 maj 2009. § 17, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna liggande förslag till samverkans-/samarbetsavtal inom
Samverkan Sydostkommunerna.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

_______________
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§ 28
Utbildningsorganisation 2009/2010
Förslag till organisation redovisas.
Organisationen tar hänsyn till elevernas förstahandsval och det totala antalet
sökande på respektive program. Ambitionen har varit att skapa en så optimal
organisation som möjligt både ur ett elevperspektiv och ur ekonomisk synpunkt.
Förslaget innebär en välfylld organisation och bör begränsa antalet ungdomar som
står utan en plats inom de nationella och specialutformade programmen. Minskat
antal elevplatser finns på Bygg-, Barn- och fritids- och IB-programmen. Elevplatserna har ökat inom Naturvetenskapsprogrammet och Specialutformat
idrottsledarprogram. Nya utbildningar är Specialutformat program matematik
spetsutbildning Leonardo och Specialutformat program närliggande Medieprogrammet Spelgrafik och animation.
Program som i år tas bort är TIME och CREW.
Totalt har årets intagning hittills hanterat 1 500 elever och ungefär 5 000 elevval.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagen utbildningsorganisation för år 1 höstterminen 2009.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 29
Extra ärende:
Översyn av gymnasieskolans organisation inför gymnasiereformen
Under förutsättning att Riksdagen fattar beslut om nu gymnasieskolan från 2011
finns det anledning att också se över den kommunala strukturen på våra skolor
avseende programutbud, inriktningar och ledningsstruktur.
Vidare tillförs utbildningsnämnden, enligt förslag ytterligare ansvarsområden
(exempelvis gymnasiesärskolan). I samband med detta bör då hela organisationsstrukturen ses över för att hitta en så optimal organisation som möjligt. Detta avseende programutbud och deras placering vid olika enheter, såväl som hur
ledningsorganisationen skall se ut.
Utbildningsförvaltningen föreslås att senast oktober 2009 redovisa ett slutförslag
för förändrad gymnasieorganisation.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt utbildningschefen att i oktober 2009 redovisa förslag
till ny utbildningsorganisation avseende programstruktur och
ledning.

_______________
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§ 30
Delegeringsärenden
Inget att redovisa.
_______________
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§ 31
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________
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§ 32
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 84
Revisionsberättelse år 2008 och
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

§ 88
Budget och verksamhetsuppföljning
februari 2009 för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 90
Förslag till ändrad organisatorisk
tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux

_______________
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§ 33
Övrigt
Emma Henning (M) föreslår att representant från IT-enheten ska bjudas in till
nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

2 september 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 september
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§ 34

Information
- Intagning till gymnasieskolan

§ 35

Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott

§ 36

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008

§ 37

Medborgarundersökning 2008

§ 38

Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag rörande utökningen av fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 39

Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 40

Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB (Mikael Elias) om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 41

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergörland AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 42

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om förklaring om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun

§ 43

Yttrande över ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 44

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 45

Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun
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§ 46 Förslag till sammanträdesplan 2010
§ 47 Delegeringsärenden.
§ 48 Kurser och konferenser.
§ 49 Anmälningsärenden.
§ 50 Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 2 september kl 08.30 – 13.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S) t o m kl 11.45, föredragning
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

i ledamots ställe Claes Jogréus (M) t o m kl 11.45, föredragning
Hans-Göran Håkansson (FP) fr o m kl 11.45, beslutssammanträde
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S) fr o m kl 11.45, beslutssammanträde
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP) t o m kl 11.45, föredragning
Cecilia Fagerström (C)
Andreas Nilsson (MP)
Jonas Sandström (S) t o m kl 11,45, föredragning
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Pia Brante, administrativ chef
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Anna-Lee Wittenby-Bougarta

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 34
Information
Intagning till gymnasieskolan
Göran Palmér redogör för antalet intagna elever och lediga platser i gymnasieskolan
läsåret 2009/10. 89% är intagna på sitt förstahandsval.
________________
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§ 35
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Enligt den gjorda budgetuppföljningen för utbildningsnämndens verksamhetsområden finns en avvikelse på intäkter och kostnader för de interkommunala
avgifterna. För att möta detta har de budgetmedel som utbetalas till skolorna
räknats ner med motsvarande belopp. Uppföljningen visar också att den förväntade elevminskningen ser ut att bli marginell.
Detta innebär att den budget som beräknats för de egna gymnasieskolorna anpassats för att möta det ändrade interkommunala flödet samtidigt som elevvolymen inte sjunkit.
Utbildningsnämnden bedriver en i alla stycken mycket kostnadseffektiv verksamhet
vilket styrks av SKL:s öppna jämförelser där Karlskrona med mycket låga kostnader
per utbildningsplats kan prestera medelgoda och mycket goda resultat.
Under ett antal år har verksamheterna varit föremål för anpassningar. Dessa har
ofta lagts ut som generella sparbeting på undervisning, administration samt städ
och vaktmästeri. Förvaltningens uppfattning är att detta inte längre räcker till.
Nya anpassningar bör i första hand ske på sådan verksamhet som är ”icke
obligatorisk” eller där ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att uppfylla
skollagen. Kärnverksamheten bör så långt möjligt hållas utanför dessa anpassningar. Det kan inte heller göras neddragningar på verksamheter som
genererar ”intäkter” till nämnden då detta skulle försämra det ekonomiska
läget ytterligare.
En del av de punkter som föreslås kommer att ge full ekonomisk effekt först år
2010. Ambitionen har varit att hitta åtgärder som så långt som möjligt ger snabb
effekt, en del är dock av mer tidsbegränsad karaktär och bör ses som tillfälliga
åtgärder. I flera fall är besparingarna lagda på tjänster som innehas av anställda
med tidsbegränsat anställd personal. Detta för att få snabb effekt av budgetanpassningen. Då det gäller neddragningar på lärarorganisationen nås deleffekt för
år 2010 då läsårsorganisationen löper över höst och vår.
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Åtgärder som föreslås:
- Restriktivitet avseende inköp av läromedel
- Alla kompetensmedel dras in för 2009
- Skolhälsovården reduceras med totalt 1,5 tjänster
- Studie- och yrkesvägledningen samordnas och reduceras med 2,0 tjänster
- Gymnasiebiblioteken samordnas och reduceras med 1,75 tjänster
- IT-institutionen, 1,0 tjänst
- Avgift för skolmåltider
- Reducering av ledningsorganisation/administration, 2,0 tjänster
- Kuratorerna reduceras med 1,0 årsarbetare
- Elevcaféerna läggs ner, reducering med 2,0 tjänster
- Vaktmästeritjänsterna ses över, reducering med 1,0 årsarbetare
- Olycksfallsförsäkring reduceras till att omfatta endast skoltid
- Reduktion på lärartjänster med 10,0 tjänster
Totalt 20,25 årsarbetare vilket innebär ekonomisk effekt 8 900 000 kr (2010) samt
10 900 000 kr (2011).
Med anledning av de besparingsförslag som finns på SYV, bibliotek och IT föreslås,
för att i viss mån kunna upprätthålla en viss servicegrad i respektive skolkvarter, att
följande enheter skapas av vad som kvarstår av dessa nämnda verksamheter:
Kv Psilander:
Biblioteket som till delar blir kvar i bantad version, 1 bibliotekarie bemannar.
IT-institutionen flyttas till kv Psilander, 2 personer får sin arbetsplats där
(1 person placeras i kv Läroverket, alternativt tvärtom).
2 studie- och yrkesvägledare placeras i ”elevcentrat”. Eventuellt bemannas
också en reception här. Lokalerna behöver anpassas.
Verksamheten utgör en del av ”elevcenter”-enheten. Bemanningen blir
totalt 5-6 tjänster.
Motsvarande upplägg skapas i kv Läroverket.
Verksamheten bemannas av 1 bibliotekarie, 1-2 IT-kompetenser samt 2 studieoch yrkesvägledare. Totalt 4-5 tjänster ingår i samma enhet som ovan.
Lokalerna måste eventuellt anpassas.
Förvaltningen tillsätter omgående en arbetsgrupp med representation från alla
rektorsområden samt biblioteket. Genomförandeförslag lämnas senast november -09.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fatta beslut om budgetanpassningar av verksamheten enligt lagda förslag.

Elever från Törnströmska gymnasiet har gjort en namninsamling i protest mot nedläggning av biblioteket. Listan överlämnas till utbildningsnämnden.
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Susanne Schneider läser upp ett yttrande från DIK angående nedläggningen av
biblioteket, Törnströmska gymnasiet.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas.
och finner att ärendet ska bordläggas.
Utbildningsnämnden beslutar
att

ärendet ska bordläggas.

_______________
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§ 36
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008
Enligt förordningen SFS 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheterna, utbildningsmåluppfyllelse och åtgärder
av brister ska bl a redovisas. Antalet anmälda kränkningar är en ny uppgift som
tillkommit.
Utbildningsförvaltningens Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för 2008
gäller de frivilliga skolformerna: gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska
för invandrare. Gymnasiesärskolan och särvux tillhör organisatoriskt inte denna
förvaltning och tas inte upp.
Måluppfyllelsen är god inom många områden vad gäller elevernas kunskaper trots
en snäv budget på en del av skolorna. Det påpekas även i år att det saknas medel
för att ge eleverna stöd och särskilt stöd i den utsträckning som behövs, vilket
inte är tillfredsställande.
De mål som finns i Skolplanen är inte nådda: 86% av eleverna fick sitt förstahandsval medan målet är 90%, 81% av eleverna exklusive individuella programmet fullföljde sin utbildning inom 4 år och målet är 85% att avsätta 1,5% av personalbudgeten för kompetensutveckling nåddes inte heller och målet att ge eleverna
förutsättningar att förvärva den kunskap som behövs för att det genomsnittliga
betyget 14,5 ska nås nåddes inte utan är 14,1.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 augusti 2009, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

verka för att medel tillförs nämnden så målen kan nås och särskilt
målet att höja betygssnittet

att

godkänna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2008

att

överlämna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen till
kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 37
Medborgarundersökning 2008
Karlskrona kommun har för andra gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning.
Totalt deltog 54 kommuner i undersökningen. Antalet svarande i Karlskrona var
512 personer av ett urval på 1010 personer i åldrarna 18 – 84 år.
Undersökningen har tre huvudområden:
A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
B. Medborgarna om kommunens verksamheter
C. Medborgarna om inflytandet i kommunen
Jämförelser görs med resultat från samtliga kommuner som deltog under våren och
hösten 2008 (97 st) och med kommuner i samma storleksklass. För Karlskrona görs
även jämförelser med resultatet från 2006 då Karlskrona deltog första gången, samt
för 2008 med de övriga 3KHV-kommunerna (Kalmar, Kristianstad, Halmstad, Växjö).
SCB:s analysmodell är uppbyggd med ett nöjd-kund-index som ska spegla medborgarnas totala nöjdhet samt med ett antal faktorer som speglar olika delar av den
undersökta verksamheten/området.
Medborgarna betygssätter kommunen i drygt 100 frågor på en 10-gradig skala. I
databearbetningen viktas sedan frågorna och resultaten omvandlas till en ny skala
från 0 till 100, där betygsindex under 40 betraktas som klart underkänt och betygsindex över 75 som väl godkänt.
Resultat för Karlskrona kommun i sin helhet
A. Medborgarna om Karlskrona som en plats att leva och på; betygsindex 64
(genomsnitt för samtliga 97 kommuner: 64)
B. Medborgarna om Karlskrona kommuns verksamheter: betygsindex 51
(genomsnitt för samtliga 97 kommuner: 54)
C. Medborgarna om inflytandet i Karlskrona kommun; betygsindex 35
(genomsnitt för samtliga 97 kommuner: 40).
Karlskrona kommun får på flertalet områden lägre betygsindex än genomsnitt för
såväl samtliga 97 kommuner som genomsnitt i kommungruppen över 50 000 invånare.
I den s k 3KHV-gruppen får Karlskrona lägst betygsindex på samtliga områden
bortsett från faktorn arbetsmöjligheter.
Gymnasieverksamheten får betygsindex 58 vilket är samma som erhölls 2006.
Genomsnitt för samtliga 97 kommuner är 61, för kommuner med fler än
50 000 invånare 63 och för 3KHV-gruppen 64.
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Med anledning av Medborgarundersökningens resultat och den analys SCB gör finns
i dagsläget egentligen ingen anledning att vidta förändringar i gymnasieverksamheten i Karlskrona.
Det är dock alltid angeläget att sträva mot förbättrade resultat. Därför bör verksamheten vidta åtgärder som innebär att vid nästa Medborgarundersökning få ett
betygsindex som ligger minst i nivå med övriga 3KHV kommuner.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 augusti 2009, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

till Kommunstyrelsen redovisa ärendet enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 38
Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag rörande utökningen av fristående gymnasieskola i
Karlskrona kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få
utöka antalet gymnasieutbildningar med:
* Handelsprogrammet (HP), specialutformat program med inriktning teknik och
design/marknadsföring
* Medieprogrammet (MP), specialutformat program med inriktning spelprogrammering
och speldesign
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 per utbildning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och 360 elever totalt för NTIgymnasiet.
De nationella programmen Handelsprogrammet och Medieprogrammet finns i
kommunen, förutom ett stort gymnasiegemensamt kursutbud. Handelsprogrammets
kursutbud motsvarar till väsentliga delar NTI-gymnasiets motsvarande
specialutformade program och kursutbudet på Medieprogrammet spelgrafik och
animation överensstämmer helt med innehållet i NTI-gymnasiets specialutformade
program. Programmet har idag svårt att fylla antalet platser. Programmet är nystartat i
år och en del nyinvesteringar har gjorts för att skapa en attraktiv utbildning.
Programmet fyller precis en elevgrupp.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor i
kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. NTI-gymnasiet bedöms, trots smärre skillnader i kursinnehåll,
inte tillföra något nytt till utbildningsutbudet i kommunen eller i regionen. Denna
bedömning gäller både den pedagogiska inriktningen och programstrukturen.
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I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. NTI-gymnasiet har valt att i princip ansöka om utbildningar som redan
finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om NTIgymnasiet medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen ekonomiskt
dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett
antal program.
Den bredd som den kommunala skolan har på valbara kurser och individuella val ger
idag stora fördelar för eleven i valet att profilera sig och kunna välja alternativa kurser
inom sitt program. Detta underlättas av den nära nog samlokalisering som de fyra
nuvarande gymnasieskolorna har i Karlskrona.
Den samlade bedömningen blir därför att NTI-gymnasiets sökta utbildningar inte
tillför något väsentligen nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 39
Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten
2010 få starta sex gymnasieutbildningar:
* Omvårdnadsprogrammet (OP), Spa – Friskvård och Hälsa
* Hantverksprogrammet (HV), Stylist
* Medieprogrammet (MP), Reklam och Webb
* Estetiska programmet (ES), Artisten Musik och musikproduktion
* Byggprogrammet (BP), inriktning Bygg
* Samhällsprogrammet (SP), inriktning Samhälle
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 per utbildning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 144 elever per utbildning och 434 elever totalt för Plusgymnasiet.
Samtliga program finns i den kommunala skolan, i flera fall utbildningar med helt lika
innehåll.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Plusgymnasiet bedöms, trots smärre skillnader i kursinnehåll,
inte tillföra något nytt till utbildningsutbudet i kommunen eller i regionen. Denna
bedömning gäller både den pedagogiska inriktningen och programstrukturen.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
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mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. Plusgymnasiet har valt att i princip ansöka om utbildningar som redan finns
i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om Plusgymnasiet
medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen ekonomiskt dåligt
utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett antal
program. Den bredd som den kommunala skolan har på valbara kurser och
individuella val ger idag stora fördelar för eleven i valet att profilera sig och kunna
välja alternativa kurser inom sitt program. Detta underlättas av den nära nog
samlokalisering som de fyra nuvarande gymnasieskolorna har i Karlskrona.
Den samlade bedömningen blir därför att Plusgymnasiets sökta utbildningar inte tillför
något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom region
sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 40
Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB (Mikael Elias) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
Mikael Elias Teoretiska gymnasium har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010
få utöka antalet gymnasieutbildningar med:
* Naturvetenskapsprogrammet (NV), specialutformat program med inriktning
internationell utveckling, forskning, miljö och medicin
* Teknikprogrammet (TE), specialutformat program med inriktning internationell
teknikutveckling för ekonomiskt hållbar användning av naturresurser
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 per utbildning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och 270 elever totalt för Mikael Elias
Teoretiska gymnasium.
Aktuella program finns i den kommunala skolan. De sökta utbildningarnas innehåll
motsvarar den kommunala skolans kursutbud.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Mikael Elias Teoretiska gymnasium bedöms, inte tillföra
något nytt till utbildningsutbudet i kommunen eller i regionen. Denna bedömning
gäller både den pedagogiska inriktningen och programstrukturen.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
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ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget – före kommande elevminskning – inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer nämnvärt från den kommunala
skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Mikael Elias
Teoretiska gymnasium har valt att i princip ansöka om utbildningar som redan finns i
den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om Mikael Elias
Teoretiska gymnasium medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten
lägger ned ett antal program. Den bredd som den kommunala skolan har på valbara
kurser och individuella val ger idag stora fördelar för eleven i valet att profilera sig och
kunna välja alternativa kurser inom sitt program. Detta underlättas av den nära nog
samlokalisering som de fyra nuvarande gymnasieskolorna har i Karlskrona.
Den samlade bedömningen blir därför att Mikael Elias Teoretiska gymnasiums sökta
utbildningar inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom regionen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 41
Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Lärande i Östergötland har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få utöka
antalet gymnasieutbildningar med:
* Naturbruksprogrammet (NP), Hästhållning
* Naturbruksprogrammet (NP), Turism
* Naturbruksprogrammet (NP), Djurvård
* Naturbruksprogrammet (NP), Trädgård
* Naturbruksprogrammet (NP), Miljö och naturvård
* Naturbruksprogrammet (NP), Hund
* Handelsprogrammet (HP), Praktisk handel
* Hantverksprogrammet (HV), Stylist
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 5,10,15 respektive 30 per
utbildning och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 15, 30, 45 respektive 90 elever per
utbildning och 360 elever totalt för Realgymnasiet i Kalmar.
Samtliga program är representerade i regionen. Ett varierat utbud av profiler på
Naturbruksprogrammet, i kommunal regi och som friskolor, finns i framförallt Kalmar
och Växjö men även i Ronneby och Karlskrona. Handelsprogrammet är mycket väl
representerat i hela regionen, inom ramen för kommunala skolor och friskolor.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
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Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. Lärande Östergötland AB har valt att i princip ansöka om utbildningar som
redan finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om
Lärande Östergötland AB:s medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera
parten lägger ned ett antal program.
Den samlade bedömningen blir därför att Lärande Östergötland AB:s sökta
utbildningar inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 42
Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om förklaring om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun
Baggium Utbildning AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få starta
två nya gymnasieutbildningar:
* Hotell- och restaurangprogrammet (HR), specialutformat program
* Naturbruksprogrammet (NB), specialutformat program
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 5 respektive10 per utbildning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 15 respektive 30 elever per utbildning och 45
elever totalt för Kalmar Praktiska Gymnasium.
Såväl Hotell- och restaurangprogrammet som Naturbruksprogrammet är mycket väl
representerade i region sydost. Ett varierat utbud av profiler på
Naturbruksprogrammet, i kommunal regi och som friskolor, finns i framförallt Kalmar
och Växjö men även i Ronneby och Karlskrona.
Hotell- och restaurangprogrammet finns, förutom i Borgholm, Karlskrona, Kalmar,
Oskarshamn och Växjö även som kommunalt lärlingsprogram i Växjö.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
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varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. Baggium Utbildnings AB har valt att i princip ansöka om utbildningar som
redan finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om
Baggium Utbildnings AB:s medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera
parten lägger ned ett antal program. Därtill kommer att för Hotell- och
restaurangprogrammet i Karlskrona finns endast underlag för en undervisningsgrupp
per årskurs.
Den samlade bedömningen blir därför att Baggium Utbildnings AB:s sökta
utbildningar inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

2 september 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

22

Sammanträdesprotokoll
2009.53.631

§ 43
Yttrande över ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Magelungens Behandlings AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få
starta en gymnasieutbildning:
* Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), inriktad mot ungdomar med stödbehov
och/eller neuropsykiatriska funktionshinder.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 10 per årskurs. Detta ger fullt
utbyggt 30 elever totalt för MBC-gymnasiet.
Inom ramen för den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona finns Carpe Diem, en
skola för elever inom autismspektrat som i samverkan med Handikappförvaltningen
erbjuder individuellt utformad studiegång. Skolan samarbetar med träningsboende
och olika gymnasieprogram. Kalmarsunds gymnasieförbund har en väl utbyggd
verksamhet för den aktuella elevgruppen och utbudet anses väl motsvara behovet. Vår
bedömning är att denna friskoleetablering inte tillför något till regionen.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod.
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År 2015 kommer elevunderlaget i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De
senaste årens kraftiga ökning av antalet gymnasiala friskolor och utökningar av
befintliga friskolors programutbud, har redan inneburit förändringar för den
kommunala skolan med ändrad organisation och en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp. Med
friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget –
före kommande elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan
inte skiljer nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt
mervärde för eleven.
Magelungens Behandlings AB har valt att i princip ansöka om en utbildning som
redan finns inom ramen för den kommunala gymnasieskolan. Om Magelungens
Behandlings AB medges tillstånd till sin begärda etablering innebär det risk för
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser eller ökade kostnader för aktuella
kommuner.
Den samlade bedömningen blir därför att Magelungens Behandlings AB:s sökta
utbildning inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 44
Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Lernia College AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få starta fyra
nya gymnasieutbildningar:
* Elprogrammet (EC), El/Automationsteknik
* Teknikprogrammet (TE), Ingenjörsteknik
* Industriprogrammet (IP), Produktionsteknik
* Energiprogrammet (EN), Energi/VVS-teknik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 12-16 per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 36-48 elever per utbildning och 168 elever totalt för
Kalmar Tekniska gymnasium.
Samtliga sökta program är mycket väl representerade i region sydost. Elprogrammet
finns i kommunal regi i Kalmar, Karlskrona, Nybro, Ronneby, Växjö och i friskoleregi
i Kalmar, Karlskrona, Karlshamn och Växjö. De sökta inriktningarna inom
programmet finns representerade i regionen. Energiprogrammet och
Teknikprogrammet är mycket väl representerat i hela regionen med avseende på sökt
inriktning inom Energiprogrammet och innehåll i Teknikprogrammet. Teknikcollege
Sydost omfattar utbildningar i Emmaboda, Karlskrona, Olofström och Ronneby.
Industriprogrammet finns representerat med motsvarande innehåll i Emmaboda,
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
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Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp. Med
friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget –
före kommande elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan
inte skiljer nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt
mervärde för eleven. Lernia College AB har valt att i princip ansöka om utbildningar
som redan finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om
Lernia College AB:s medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten
lägger ned ett antal program
Den samlade bedömningen blir därför att Lernia College AB:s sökta utbildningar inte
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom
region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 45
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få utöka
antalet gymnasieutbildningar med:
* Teknikprogrammet (TE), med inriktning IT

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 25 per årskurs. Detta ger fullt
utbyggt 75 elever totalt för utbildningen och 301 utbildningsplatser för John
Bauergymnasiet.
Teknikprogrammet med inriktning IT finns mycket väl representerat i det kommunala
utbudet av gymnasieutbildningar i regionen.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
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redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget – före kommande elevminskning – inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer nämnvärt från den kommunala
skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Drivkraft Värend AB
har valt att i princip ansöka om utbildning som redan finns i den kommunala skolan
och med ibland få elever per program. Om Drivkraft Värend AB:s medges tillstånd till
sin begärda utökning innebär det antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med
små elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett antal program
Den samlade bedömningen blir därför att Drivkraft Värend AB:s sökta utbildning inte
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom
region sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 46
Förslag till sammanträdesplan 2010
Enligt förslaget är arbetsutskottets och utbildningsnämndens sammanträden
flyttade till torsdagar.
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa sammanträdesplanen för 2010

_______________
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§ 47
Delegeringsärenden
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 4 juni och 30 juni 2009.
Elevärende.
_______________
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§ 48
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________
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§ 49
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 102
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda
direktiv 2008

Kommunfullmäktige

§ 103
Riktlinjer för internkontroll

Kommunfullmäktige

§ 104
Riktlinjer för investeringar

Kommunfullmäktige

§ 127
Delårsrapport per den 30 april 2009

Kommunfullmäktige

§ 132
Ändrade taxor för uthyrning av olika
kommunala skollokaler

Kommunstyrelsen

§ 164
Utredning av strukturen för nämndsoch förvaltningsorganisationen i
Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 212
Utredning angående Arena Rosenholm
och berörda verksamheter

Regeringskansliet

Den nya skollagen – för kunskap,
valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

_______________
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§ 50
Övrigt
Ehrensvärdska gymnasiets rektorer inbjuds till nästa sammanträde.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 oktober

Sign

§ 51

Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning, riktlinjer för investeringar och intern
kontroll
- Rektorerna vid Ehrensvärdska gymnasiet informerar
- Särskolan

§ 52

Delårsbokslut med Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden augusti 2009

§ 53

Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott

§ 54

Delegeringsärenden.

§ 55

Kurser och konferenser.

§ 56

Anmälningsärenden.

§ 57

Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 7 oktober kl 08.30 – 12.20

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M) fr o m kl 10.30
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP) t o m kl 10.30, föredragning
Jörgen Anehäll (S)
Jonas Sandström (S)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP) fr o m kl 10.30
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom
Johan Melin, rektor/chef Ehrensvärdska gymnasiet
Mattias Liedholm, rektor med programansvar Ehrensvärdska
gymnasiet
Håkan Karlsson, rektor Kilströmska gymnasiet
Mats Svensson, ekonomichef
Bengt Nilsson, sft ekonomichef

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Richard Jomshof (SD)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 13 oktober 2009
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 51 - 57

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 oktober 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 51
Information
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, riktlinjer för investeringar och intern
kontroll
Ekonomichef Mats Svensson och sft ekonomichef Bengt Nilsson informerar om
ärendet.
Ekonomi och verksamhetsstyrningen i Karlskrona kommun definieras som en
målmedveten och systematisk process för att påverka kommunkoncernens verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.
________________

Rektorerna vid Ehrensvärdska gymnasiet informerar
Rektor/chef Johan Melin och rektor med programansvar Mattias Liedholm
Ehrensvärdska gymnasiet informerar om skolan och tar bl a upp:
- pedagogisk grundidé
- samarbetspartners
- projekt
- resultat
- framtiden
_______________
Särskolan
Rektor Håkan Karlsson informerar om särskolans verksamhet med anledning av att
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxenutbildning organisatoriskt har
övergått från barn- och ungdomsnämnden till utbildningsnämnden.
_______________
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§ 52
Delårsbokslut med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
utbildningsnämnden augusti 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 216,3 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt
följande; omställningsåtgärder 1,0 mkr, effektivare upphandling 0,2 mkr samt
minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per 2009-08-31 uppgår till minus 3,6 mkr,
att jämföra med budgeterat utfall plus 1,5 mkr, en avvikelse med -5,1 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 4,9 mkr
+ 1,1 mkr
- 0,4 mkr
- 0,9 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till minus 10 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns avvikelser med 10 mkr jämfört med budget 2008 och med
6 mkr jämfört med utfall 2008.
För att balansera utbildningsförvaltningens utökade behov till de interkommunala
avgifterna budgeterades med lägre budgetmedel till de egna gymnasieskolorna.
Detta gjordes med utgångspunkt från att förvaltningen förväntades få en elevminskning
med 53 elever från bokslut 2008 till 2009. Denna elevminskning blev istället en elevökning med 82 helårselever i förhållande till budget 2009.
Personalnyckeltal för perioden 1 december 2008 t o m 31 juli 2009 redovisas:
Dessa innehåller bl a:
- Antal tillsvidareanställda månadsavlönade
- Antal visstidsanställda månadsavlönade
- Årsarbetare tillsvidareanställda månadsavlönade
- Årsarbetare visstidsanställda månadsavlönade
- Timavlönade arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid
- Sjukdagar
- Frisknärvaro i procent
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 september 2009, § 35, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2009 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 53
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Ärendet bordlades vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 september 2009.
Enligt den gjorda budgetuppföljningen för utbildningsnämndens verksamhetsområden finns en avvikelse på intäkter och kostnader för de interkommunala
avgifterna. För att möta detta har de budgetmedel som utbetalas till skolorna
räknats ner med motsvarande belopp. Uppföljningen visar också att den förväntade elevminskningen ser ut att bli marginell.
Detta innebär att den budget som beräknats för de egna gymnasieskolorna anpassats för att möta det ändrade interkommunala flödet samtidigt som elevvolymen inte sjunkit.
Utbildningsnämnden bedriver en i alla stycken mycket kostnadseffektiv verksamhet
vilket styrks av SKL:s öppna jämförelser där Karlskrona med mycket låga kostnader
per utbildningsplats kan prestera medelgoda och mycket goda resultat.
Under ett antal år har verksamheterna varit föremål för anpassningar. Dessa har
ofta lagts ut som generella sparbeting på undervisning, administration samt städ
och vaktmästeri. Förvaltningens uppfattning är att detta inte längre räcker till.
Nya anpassningar bör i första hand ske på sådan verksamhet som är ”icke
obligatorisk” eller där ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att uppfylla
skollagen. Kärnverksamheten bör så långt möjligt hållas utanför dessa anpassningar. Det kan inte heller göras neddragningar på verksamheter som
genererar ”intäkter” till nämnden då detta skulle försämra det ekonomiska
läget ytterligare.
En del av de punkter som föreslås kommer att ge full ekonomisk effekt först år
2010. Ambitionen har varit att hitta åtgärder som så långt som möjligt ger snabb
effekt, en del är dock av mer tidsbegränsad karaktär och bör ses som tillfälliga
åtgärder. I flera fall är besparingarna lagda på tjänster som innehas av anställda
med tidsbegränsat anställd personal. Detta för att få snabb effekt av budgetanpassningen. Då det gäller neddragningar på lärarorganisationen nås deleffekt för
år 2010 då läsårsorganisationen löper över höst och vår.
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Åtgärder som föreslås:
- Restriktivitet avseende inköp av läromedel
- Alla kompetensmedel dras in för 2009
- Skolhälsovården reduceras med totalt 1,5 tjänster
- Studie- och yrkesvägledningen samordnas och reduceras med 2,0 tjänster
- Gymnasiebiblioteken samordnas och reduceras med 1,75 tjänster
- IT-institutionen, 1,0 tjänst
- Avgift för skolmåltider
- Reducering av ledningsorganisation/administration, 2,0 tjänster
- Kuratorerna reduceras med 1,0 årsarbetare
- Elevcaféerna läggs ner, reducering med 2,0 tjänster
- Vaktmästeritjänsterna ses över, reducering med 1,0 årsarbetare
- Olycksfallsförsäkring reduceras till att omfatta endast skoltid
- Reduktion på lärartjänster med 10,0 tjänster
Totalt 20,25 årsarbetare vilket innebär ekonomisk effekt 8 900 000 kr (2010) samt
10 900 000 kr (2011).
Med anledning av de besparingsförslag som finns på SYV, bibliotek och IT föreslås,
för att i viss mån kunna upprätthålla en viss servicegrad i respektive skolkvarter, att
följande enheter skapas av vad som kvarstår av dessa nämnda verksamheter:
Kv Psilander:
Biblioteket som till delar blir kvar i bantad version, 1 bibliotekarie bemannar.
IT-institutionen flyttas till kv Psilander, 2 personer får sin arbetsplats där
(1 person placeras i kv Läroverket, alternativt tvärtom).
2 studie- och yrkesvägledare placeras i ”elevcentrat”. Eventuellt bemannas
också en reception här. Lokalerna behöver anpassas.
Verksamheten utgör en del av ”elevcenter”-enheten. Bemanningen blir
totalt 5-6 tjänster.
Motsvarande upplägg skapas i kv Läroverket.
Verksamheten bemannas av 1 bibliotekarie, 1-2 IT-kompetenser samt 2 studieoch yrkesvägledare. Totalt 4-5 tjänster ingår i samma enhet som ovan.
Lokalerna måste eventuellt anpassas.
Förvaltningen tillsätter omgående en arbetsgrupp med representation från alla
rektorsområden samt biblioteket. Genomförandeförslag lämnas senast november -09.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

fatta beslut om budgetanpassningar av verksamheten enligt lagda förslag.

Sign
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Femklövern föreslår följande besparingar:
1. Restriktivitet avseende inköp av läromedel
2. Kompetensmedel dras in
3. Skolhälsovård och kuratorer, en tjänst dras
in sammanlagt
4. Gymnasiebibliotek, 0,75 tjänst dras in
5. IT-institutionen, 1 tjänst dras in
6. Vaktmästeri, 1 tjänst dras in
7. Reducering av ledningsorganisation/adm
2 tjänster dras in
8. Olycksfallsförsäkring (omfattar endast skoltid)

9

Sammanträdesprotokoll

200 000 kr (2009)
400 000 kr (2009)
400 000 kr (2010)
450 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
350 000 kr

(2010)
(2010)
(2010)
(2010)

800 000 kr (2010)
100 000 kr (2010)

Sammanlagt 3 250 000 kr
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 september 2009, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt Femklöverns förslag.
Yrkanden
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till Femklöverns förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till punkt 1 och 2 samt avslag till punkterna 3-8.
Röstförklaring
Socialdemokraterna meddelar att de ej deltar i beslutet och lämnar in en röstförklaring
som bilaga till protokollet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på samtliga 8 punkter, ett i sänder, i Femklöverns
förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således om besparingar enligt följande:
1. Restriktivitet avseende inköp av läromedel
2. Kompetensmedel dras in

200 000 kr (2009)
400 000 kr (2009)
400 000 kr (2010)
3. Skolhälsovård och kuratorer, en tjänst dras in
450 000 kr (2010)
4. Gymnasiebibliotek, 0,75 tjänst dras in
250 000 kr (2010)
5. IT-institutionen, 1 tjänst dras in
300 000 kr (2010)
6. Vaktmästeri, 1 tjänst dras in
350 000 kr (2010)
7. Reducering av ledningsorganisation/adm, 2 tjänster dras in 800 000 kr (2010)
8. Olycksfallsförsäkring, omfattar endast skoltid
100 000 kr (2010)
3 250 000 kr
Reservation
SD reserverar sig mot beslutet (punkterna 3-8).
_______________
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 54
Delegeringsärenden
Sökande till vuxenutbildning i annan kommun vårterminen 2009.
Beslutsattestanter fr o m 1 augusti 2009.
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m fl, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl, Karlskrona kommun

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 55
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________

Sign

Sign

11

Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 56
Anmälningsärenden
Allergikommittén

Allergikommittén rekommenderar
förbud mot nötter, jordnötter, mandel
och sesamfrö inom förskole- och
skollokaler samt skolbarnsomsorgens
lokaler

Kommunfullmäktige

§ 146
Förslag till Jämställdhetsplan för
2009

Kommunfullmäktige

§ 148
Förslag till plan för etnisk mångfald
2009-2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

§ 151
Förslag till ändrad organisatorisk
tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux

Kommunfullmäktige

§ 152
Budgetramar och koncernövergripande
mål för åren 2010 - 2012

Kommunstyrelsen

§ 212
Utredning angående Arena Rosenholm
och berörda verksamheter

_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 57
Övrigt
Val av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Sofia Bothorp till kontaktpolitiker för Ehrensvärdska gymnasiet.

_______________
Förslag till kontaktpolitiker för gymnasiesärskolan och särvux skall lämnas
till nästa sammanträde.
_______________
Göran Palmér delar ut information om program som enligt förslag skall ersätta
dagens Individuella program.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 november

Sign

§ 58

Information
- Rektorerna vid Fischerströmska gymnasiet informerar
- 3KHV-rapporten 2009

§ 59

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
september 2009

§ 60

Val av kontaktpolitiker

§ 61

Delegeringsärenden.

§ 62

Kurser och konferenser.

§ 63

Anmälningsärenden.

§ 64

Övrigt.

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Östersjöhallen
onsdagen den 4 november kl 08.30 – 12.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Cecilia Fagerström (C)
Sandra Bengtsson (S)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Anita Wranker, rektor/chef Fischerströmska gymnasiet, §58
Lennarth Hanson, rektor med programansvar Fischerströmska
gymnasiet, §58

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 16 november 2009

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 58 - 64

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 november 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3
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Sammanträdesdatum Blad

4 november 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§ 58
Information
Rektorerna vid Fischerströmska gymnasiet informerar
Rektor/chef Anita Wranker och rektor med programansvar Lennarth Hanson
Fischerströmska gymnasiet informerar om skolan och dess olika verksamheter
som bl a består av:
- Individuella programmet
- svenska för ungdomar (SFU)
- Carpe Diem
- speciallärarna
- Lärlingsprogrammet
_______________
3KHV-rapporten 2009
UN2009.203.619
Lena Netterstedt och Anders Svensson informerar om rapport från nätverket 3KHV
(Kalmarsunds Gymnasieförbund, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad).
Rapporten omfattar kostnads-, volym- och objektiva kvalitetsnyckeltal för år 2008
samt subjektiva kvalitetsnyckeltal, vilket innebär en undersökning av år 2-elevernas
syn på verksamhetens kvalitet. Den genomfördes som en enkät våren 2009.
3KHV-jämförelsens syfte är att:
- Ge kommunstyrelsen och de berörda nämnderna ett underlag för diskussion
om verksamhetens kostnader, volym och resultat.
- Använda en metod som gör det möjligt att lära av varandra.
- Ta fram ett underlag för att finna områden att prioritera i förbättringsarbetet.
- Säkerställa siffror på ett annat sätt än i Sveriges Kommuner och Landstings
rapport ”Vad kostar verksamheten i din kommun”.
- Skapa goda förutsättningar för en utveckling inom gymnasieskolan mot
effektivare och bättre arbetsmetoder genom att uppmärksamma skillnader i
kostnader och resultat.
- På nämnds- och verksamhetsnivå ska det vara möjligt att söka förklaringar till
bakomliggande faktorer till skillnaderna – såväl framgångsfaktorer som
eventuella hinder för en positiv utveckling.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
2008.156.042
Kommunstyrelsen
Akten
§ 59
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
september 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 215,7 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr och flyttning av Vuxenutbildningen till Verkö.
Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt följande; omställningsåtgärder 1,0 mkr,
effektivare upphandling 0,2 mkr samt minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsförvaltningens lägre lokalkostnader har tillgodoräknats Lokalbesparingsprojektet.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per 30 september 2009 uppgår till plus
10,0 mkr, att jämföra med budgeterat utfall plus 17,5 mkr, en avvikelse med
minus 7,5 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 7,2 mkr
+ 1,4 mkr
- 0,7 mkr
- 0,9 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till minus 10 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns avvikelser med 10 mkr jämfört med budget 2008 och med
6 mkr jämfört med utfall 2008.
För att balansera utbildningsförvaltningens utökade behov till de interkommunala
avgifterna budgeterades med lägre budgetmedel till de egna gymnasieskolorna.
Detta gjordes med utgångspunkt från att förvaltningen förväntades få en elevminskning
med 53 elever från bokslut 2008 till 2009. Denna elevminskning blev istället en elevökning med 82 helårselever i förhållande till budget 2009.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 oktober 2009, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 30 september 2009
och överlämna densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2009.20.102

§ 60
Val av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Sandra Bengtsson (S) till kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet

att

utse Emma Henning (M) och Mikael Karlsson (S) till kontaktpolitiker
för Kilströmska gymnasiet

att

utse Jörgen Andersson (C) och Hind Abdul-Wahab (S) till kontaktpolitiker
för Särvux

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 61
Delegeringsärenden
Elevärenden dnr UN2009.205.606, UN2009.206.606, UN2009.186.606,
UN2009.196.606.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 62
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________

Sign

Sign

8

Sign
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§ 63
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesprotokoll
2009-09-29
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Sammanträdesprotokoll
2009.141.006

§ 64
Övrigt
Ändrade sammanträdestider
Ordföranden informerar om
att

utbildningsnämndens sammanträde som är planerat till torsdagen
den 4 mars 2010 flyttas till onsdagen den 3 mars 2010 samt

att

arbetsutskottets sammanträde som är planerat till torsdagen
den 23 november 2010 flyttas till tisdagen den 23 november 2010

_______________

Gymnasiemässan
Efter sammanträdet besöker utbildningsnämnden Gymnasiemässan.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

2 december 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 december

Sign

§ 65

Elevärende

§ 66

Information
- Rektorerna vid af Chapmangymnasiet informerar
- LUPP

§ 67

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
oktober 2009

§ 68

Förslag till internbudget 2010

§ 69

Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor 2010

§ 70

Ändring i delegationsplanen med anledning av övertagande av
gymnasiesärskola och särvux

§ 71

Delegeringsärenden.

§ 72

Kurser och konferenser.

§ 73

Anmälningsärenden.

§ 74

Övrigt.

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 2 december kl 08.30 – 12.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD) fr o m kl 11.45, beslut §§ 67-74

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Jörgen Anehäll (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD) t o m kl 11.45, beslut § 65

ersättare

Sandra Bengtsson (S)
Bruno Carlsson (SD) fr o m kl 11.45

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Mattias Liedholm, rektor med programansvar, Ehrensvärdska
gymnasiet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 9 december 2009

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 65 - 74

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 december 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2009.213.606

§ 65
Elevärende
Mattias Liedholm, rektor med programansvar, redogör för ärendet avseende
förvisning av elev från Ehrensvärdska gymnasiet.
Eleven yttrar sig i ärendet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

förvisa eleven från utbildningen under en tid av tre terminer.

Yrkanden
Jonas Sandström (S) yrkar att eleven ska förvisas i två veckor.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att eleven ska förvisas t o m läsåret 2009/2010 slut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om eleven ska förvisas eller ej.
Utbildningsnämnden beslutar att eleven ska förvisas.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jonas Sandströms yrkande
mot Sofia Bothorps yrkande. Utbildningsnämnden beslutar att eleven ska
avvisas t o m läsåret 2009/2010 slut.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar således
att

förvisa eleven från Ehrensvärdska gymnasiet fr o m dagen då protokollet är
justerat t o m läsåret 2009/2010 slut.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 66
Information
Rektorerna vid af Chapmangymnasiet informerar
Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde.
_______________
LUPP
Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

5

Sign
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Kopia till:
2008.156.042
Kommunstyrelsen
Akten
§ 67
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
oktober 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 215,7 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr och flyttning av Vuxenutbildningen till Verkö.
Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt följande; omställningsåtgärder 1,0 mkr,
effektivare upphandling 0,2 mkr samt minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsförvaltningens lägre lokalkostnader har tillgodoräknats Lokalbesparingsprojektet.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per 2009-10-31 uppgår till minus 7,0 mkr,
att jämföra med budgeterat utfall plus 4,5 mkr, en avvikelse med minus 11,5 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 10,6 mkr
+ 0,9 mkr
- 0,4 mkr
- 1,4 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till minus 10 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns det en avvikelse med 0,5 mkr. Prognosen är att här inte kommer
att bli någon avvikelse.
Uppdragsutbildningen har per oktober en positiv avvikelse med 1 mkr. Prognosen är
att resultatet kommer att bli ytterligare bättre till bokslutet.
Kommunen har infört inköpsstopp vilket kommer att förbättra resultatet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 november 2009, § 43, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2009
och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2009.156.041

§ 68
Förslag till Internbudget 2010
Utbildningsnämnden fattade i oktober 2009 beslut om neddragningar på 3,2 miljoner
kronor. Dessa berör bibliotek, skolhälsovård, ledning/administration, vaktmästeri mm.
Neddragningarna kommer att ge ekonomisk effekt under 2010.
Planerade förändringar
För att undvika att göra ytterligare större personalanpassningar måste organisationen samordnas och effektiviseras på olika sätt. Det handlar bland annat om att öka
samverkan mellan Vuxenutbildningen och gymnasieskolorna optimalt. De yrkesutbildningar som nu kommer inom Yrkesvux måste så långt möjligt produceras av den
egna gymnasieskolan. Ett uppdrag som åligger skolledare och personal vid berörda
verksamheter. Det statsbidrag som erhålls för yrkesvuxplatser bör nyttjas så att det
effektivt gynnar den egna organisationen. I budgeten har antagits att detta kan ge en
positiv effekt med 2 mkr. Vilket har inneburit en minskad kommunal budgetram för
Vuxenutbildningen med 2 mkr.
Under senare år har de interkommunala kostnaderna ökat med 17,5 mkr. Flera elever
söker idag externa utbildningar till så väl friskolor som andra kommuner. Samtidigt
som antalet elever som söker till våra skolor från andra huvudmän inte har ökat.
Marknadsföringsinsatserna kommer att intensifieras för att försöka nå nya målgrupper
inom samverkansområdet. Det är budgeterat med att det kan ge en positiv effekt på
nettokostnaden för köp/sälj annan skolhuvudman med 1 mkr, vilket motsvarar ca 10
helårselever, med andra ord 20 elever 2010 eftersom det endast blir halvårseffekt.
Under senare år har kunnat noteras ett större antal elever som av olika skäl begärt att
få gå ett fjärde gymnasieår. Elever som gjort studieavbrott har enligt skollagen rätt att
påbörja en ny utbildning. Utbildningsförvaltningen har intagit en restriktiv hållning till
övriga som önskat ett fjärde år och lämnat avslag om det inte ansetts det möjligt att
eleven kan nå gymnasiebehörighet efter eventuell förlängning. Ett fjärde år kostar
kommunen pengar. Ett sätt att eventuellt kunna undvika det man kallar för felval vore
att låta grundskolans årskurs 9 elever få göra en veckas gymnasieprao på ett eller flera
program.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

2 december 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

Därutöver föreslås att en granskning görs av vad som i övrigt kan samordnas i samband
med att gymnasiesärskolan från den 1 september 2009 förts över till Utbildningsnämnden. Det kan rimligtvis antas att positiva ekonomiska effekter kan hittas i en
samverkan mellan verksamheterna via exempelvis tjänsteköp. Det är budgeterat med
0,2 mkr som en positiv effekt i budget 2010.
En utredning har i dagarna startat för att se om organisationen kan effektiviseras
ytterligare genom en sammanslagning av gymnasieskolorna från fyra till två enheter.
Oavsett det bör effektiviseringar inom befintlig organisation, ledning/ administration
kunna göras med cirka 0,5 mkr under 2010. Dessa berör då i första hand kvarteret
Psilander utan att idag exakt peka på hur och var detta skall genomföras.
För att få ihop budgeten har budgetmedlen för kompetensmedel minskats ytterligare.
Dessa uppgår nu till 0,7 % av personalbudgeten, en avvikelse med 0,8 % i jämförelse
med målen i skolplanen.
En effektivisering som ytterligare görs 2010 är att uppdragsutbildningen får bidra med
en större andel av de förvaltningsgemensamma kostnaderna, en ökning med 0,5 mkr.
Utbildningsförvaltningen hade behövt öka budgetmedlen för elevassistenter, men detta
har inte varit möjligt att rymma i befintlig ram. Där av budgeteras även 2010 med 2,6
mkr för elevassistenter, vilket motsvarar 7,5 årsarbetare.
It-budgeten har utökats 2010 med utgångspunkt från 2009 års utfall och hänsyn taget
till den ramförändring som skedde under 2009 med anledning av IT-enhetens
förändrade prissättning.
Eftersom utbildningsnämndens övertagande av gymnasiesärskolan och särvux ännu inte
är reglerat budgetmässigt (ingår inte i budgetramen för 2010) får förvaltningen
återkomma när övertagandet är klart från barn- och ungdomsnämnden.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna internbudget för 2010

att

anmäla till kommunfullmäktige att utbildningsnämnden inte når upp
till skolplanens mål att avsätta 1,5% av personalbudgeten till kompetensutveckling.

Yrkande
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar följande två tillägg under rubriken Visions- och
inriktningsmål:
1. För att ge elever ökade kunskaper om sina skyldigheter och rättigheter på
arbetsmarknaden ska fackföreningsrörelsen vara en naturlig del av undervisningen.
2. För att öka elevers kunskap om samhällsutvecklingen och politiken ska de
politiska partierna ha möjlighet att interagera med eleverna.
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Proposition
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordförande proposition på Eva-Marie Malmgrens första tilläggsförslag
och finner att utbildningsnämnden avslår detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla det första tilläggsförslaget
röstar ja och den som vill avslå tilläggsförslaget röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 6 nej-röster samt med ordförandes
utslagsröst att avslå tilläggsförslaget.
Följande röstade ja: Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Hind Abdul-Wahab
(S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S).
Följande röstade nej: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning
(M), Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Hans-Göran Håkansson (FP).
Därefter ställer ordförande proposition på Eva-Marie Malmgrens andra tilläggsförslag
och finner att utbildningsnämnden avslår detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla det andra tilläggsförslaget
röstar ja och den som vill avslå tilläggsförslaget röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 6 nej-röster samt med ordförandes
utslagsröst att avslå tilläggsförslaget.
Följande röstade ja: Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Hind Abdul-Wahab
(S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S).
Följande röstade nej: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning
(M), Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Hans-Göran Håkansson (FP).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna internbudget för 2010

att

anmäla till kommunfullmäktige att utbildningsnämnden inte når upp
till skolplanens mål att avsätta 1,5% av personalbudgeten till kompetensutveckling.

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
_______________
Sign

Sign

Sign
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§ 69
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2010
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som gäller för propositionen 2008/09:171 ”Offentliga bidrag på lika
villkor.
De nya reglerna i skollagen – och förordningen gäller från den 1 juli 2009 och
skall tillämpas första gången inför kalenderåret 2010. Kommunens bidrag skall
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till den egna verksamheten av motsvarande slag. Detta gäller inte det Individuella
programmet.
Det förra gällande kravet på hänsyn till ”skolans åtagande” och ”elevens behov”
har tagits bort. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med verksamheten
ingå i bidraget. Med undantag för bidrag för elever på det Individuella programmet
ska det inte finnas möjlighet att träffa överenskommelse om bidragets storlek.
Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget. Därför
ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas per budgetår.
Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser under löpande budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna. För att kommunen ska kunna
besluta om bidragets storlek bör en fristående skola som fått rätt till bidrag, anmäla
om verksamheten kommer att starta och i så fall när.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2010 till fristående skolor enligt
bilagda förslag.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign
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§ 70
Ändring i delegationsplanen med anledning av gymnasiesärskola och särvux
Utbildningsnämndens delegationsplan måste kompletteras på grund av nämndens
beslut angående överflyttning av särskoleverksamheten till utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

delegationsplanen ändras enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 71
Delegeringsärenden
Inga delegeringsärenden redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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§ 72
Kurser och konferenser
Inget att redovisa vid dagens sammanträde.
________________
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§ 73
Anmälningsärenden
Skolinspektionen

Beslut om rätt till bidrag och statlig
tillsyn för den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska
gymnasium i Karlskrona kommun

Utbildningsförvaltningen

Protokoll från MBL §11 angående
internbudget 2010.

_______________
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Sign
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§ 74
Övrigt
Peter Christensen (FP) tycker att det var trevligt och välorganiserat när de
kommunala gymnasieskolorna hade Öppet Hus.
Bruno Carlsson berömmer Östersjöskolans elever och personal för fint och
gott julbord.
Ordföranden informerar om att friskolorna vill ha kontaktpolitiker till sina
skolor. Ärendet tas upp i januarisammanträdet.
Ordföranden, Eva-Marie Malmgren och Göran Palmér tackar för det gångna
året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 13 januari 2010

Sign

§1

Information
- Utbildning i HBT
- Rektorerna för af Chapmangymnasiet informerar
- LUPP

§2

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden november 2009

§3

Extra ärende: Delegation på beslut om bidragsbelopp för fristående skolor.

§4

Delegeringsärenden.

§5

Kurser och konferenser.

§6

Anmälningsärenden.

§7

Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 7 oktober kl 08.30 – 11.35

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M) fr o m kl 10.15
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Sign

2

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Lena Netterstedt, verksamhetskontroller
Anette Björk, informatör/marknadsförare
Johan Melin, rektor/chef Ehrensvärdska gymnasiet, §1
Mattias Liedholm, rektor med programansvar Ehrensvärdska
gymnasiet, §1
Leif Petersson, rektor/chef af Chapmangymnasiet, §1
Tobias Ekblad, rektor med programansvar af Chapmangymnasiet, §1
Håkan Petersson, rektor/chef Törnströmska gymnasiet, §1
Marie Franzén, rektor med programansvar Törnströmska gymnasiet,
§1
Karl-Erik Olsson, rektor med programansvar Törnströmska
gymnasiet, §1
Britt-Louise Rickardt, rektor med programansvar Törnströmska
gymnasiet, §1
Anita Wranker, rektor/chef Fischerströmska gymnasiet, §1
Lennarth Hanson, rektor med programansvar, Fischerströmska
gymnasiet, §1
Mikael Thornéus, rektor/chef Vuxenutbildningen, §1
Carola Rosenberg, rektor Vuxenutbildningen, §1
Birgitta Wahlström, bibliotekarie, §1
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Övriga

Ulf Härstedt, RFSL

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§1
Information
Utbildning i HBT
Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2008, §142, att bifalla RFSL:s medborgarförslag om att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma
rättigheter, möjlig heter och skyldigheter som andra i samhället. I beslutet står också
bl a att all personal ska utbildas i HBT-frågor. Med anledning av detta har Ulf Härstedt
från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) inbjudits för att informera om HBT-frågor.
________________

Rektorerna vid af Chapmangymnasiet informerar
Rektor/chef Leif Petersson och rektor med programansvar Tobias Ekblad af
Chapmangymnasiet informerar om skolan och verksamheten där och tar bl a upp:
- internationell profilering
- arbetet med hållbar utveckling inom Hotell- och restaurangprogrammet
- elevforum
- samarbetspartners
- resultat/statistik
- framtiden
_______________
LUPP
Tommy Rönneholm informerar om resultatet av Ungdomsstyrelsens kommunala
enkät LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
Syftet med enkäten är att skapa en bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona.
Målet är att utifrån svaren förbättra ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona.
Enkäten har delats ut till 1 200 ungdomar och av dessa har 855 (71%) svarat. Av
dessa år 51% tjejer och 49% killar.
Sammanfattningsvis kan nämnas att:
- ungdomarna är nöjda med skola och fritidsmöjligheter
- ungdomarna har begränsat inflytande i skola och samhälle
- tjejer har sämre hälsotillstånd än killar
Slutsats:
1. Öka ungdomars möjligheter till inflytande
2. Ta fram samlat styrdokument utifrån de nationella målen för ungdomspolitiken
3. Gränsöverskridande samverkan i ungdomspolitiska frågor.
_______________
Sign
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§2
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden november 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 215,7 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr och 0,6 mkr för flyttning av Vuxenutbildningen till
Verkö. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt följande: omställningsåtgärder 1,0
mkr, effektivare upphandling 0,2 mkr samt minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsförvaltningens lägre lokalkostnader för Vuxenutbildningens flytt till Verkö
har tillgodoräknats Lokalbesparingsprojektet.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 november 2009 uppgår till minus
10,5 mkr, att jämföra med budgeterat utfall plus 2,2 mkr, en avvikelse med 12,7 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 12,1 mkr
+ 0,6 mkr
- 0,4 mkr
- 0,8 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till någonstans mellan
-10 och -12 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns avvikelser med 1,0 mkr Det är antalet platser hos annan kommunal
skolhuvudman som ökat i omfattning. Prognosen är att här kommer att bli denna avvikelse.
Uppdragsutbildningen har per november en positiv avvikelse med 1,2 mkr. Prognosen
är att resultatet kommer att bli ytterligare bättre till bokslutet.
Kommunen har infört inköpstopp vilket kan komma att förbättra resultatet.
Osäkerhet råder också kring semesterlöneskuldens förändring. Uppmaning har gått
ut till de semesteranställda om att försöka ta ledigt över jul. Förvaltningens förhoppning är att detta ska ge resultat.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 30 november 2009 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§3
Extra ärende: Delegation på beslut om bidragsbelopp för fristående skolor
I samband med att den nya lagstiftningen angående beslut om bidragsbelopp för
fristående skolor gavs också möjligheter för dessa verksamheter att överklaga
beslut om bidragets storlek såväl grundbelopp som eventuellt tilläggsbelopp.
Överklagan kan göras i allmän förvaltningsdomstol. I samband med beslut om
bidrag skall också överklagandeanvisning medfölja.
Varje beslut skall ha ett eget diarienummer.
Utbildningsförvaltningen har ett stort antal elever på fristående skolor runt om
i landet. För att kunna hantera detta löpande under året föreslås att utbildningschefen ges i delegation att fatta de enskilda skolbeslut som krävs. Detta för att
kunna få snabba beslut under hela året.
Besluten skall grundas på de bidragsbelopp som fastställts årligen utifrån det
regelverk som gäller för beräkning av bidrag till fristående skolor. Utbildningsnämnden fastställer dessa belopp inför varje budgetår. Beslut om eventuella
tilläggsbelopp grundas på bedömning av den enskilde elevens behov.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ge utbildningschefen i delegation att fatta beslut avseende respektive
fristående skolas bidragsbelopp. Detta baserat på de av nämnden årligen
fastställda bidragsbeloppen per program för fristående skolor.
Utbildningschefen ges också delegation på att besluta om de tilläggsbelopp som kan vara aktuella.
Besluten kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§4
Delegeringsärenden
Elevärende
2009.267.606

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§5
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________
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§6
Anmälningsärenden
Länsstyrelsen Blekinge län

Utbetalning av statsbidrag för att
öka kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck hos all
personal på det Individuella
programmet på Fischerströmska
gymnasiet

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Lernia
College AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för utbildning vid en
fristående gymnasieskolan Kalmar
Tekniska Gymnasium i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Magelungens
Behandlingscenter AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan MBCgymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Baggium
Utbildning AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kalmar Praktiska Gymnasium
i Kalmar kommun

Skolinspektionen

Beslut angående inriktning på en
utbildning vid den fristående
gymnasieskolan SYAB Transportgymnasium i Kalmar kommun

_______________
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§7
Övrigt
Bengt Fröberg (M) frågar om arbetsplatsolyckan på Törnströmska gymnasiet.
Håkan Petersson inbjuds till nästa sammanträde för att informera om detta.
_______________

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 februari 2010

Sign

§ 8

Information
- Medarbetarenkäten

§ 9

Intern kontrollplan för utbildningsförvaltningen 2010

§ 10

Delegeringsärenden.

§ 11

Kurser och konferenser.

§ 12

Anmälningsärenden.

§ 13

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 4 februari kl 11.15 – 12.15

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson (M)
1:e v ordförande Sofia Bothorp (MP)
ledamot
Emma Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)
tjänstgörande
ersättare

Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetskontroller

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Emma Henning (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 15 februari 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 8 - 13

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Emma Henning

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 februari 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
Sign

Sign

2

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§8
Information
Medarbetarenkäten
Marianne Hansson redovisar resultatet av medarbetarenkäten.
________________

Sign

Sign

3

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2010.44.610

§9
Intern kontrollplan för utbildningsförvaltningen 2010
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 28 maj 2009, § 103, ska varje nämnd
i februari fatta beslut om en intern kontrollplan. Resultatet av kontrollen redovisas
från nämndsnivå i årsbokslutet.
Intern kontroll definieras om en process utformad för att kunna nå tre mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.
Kontrollmomenten för 2010 är:
- Skolans likabehandlingsplaner
- Kassahanteringen
- Kärnämnet idrott/betygsandelar
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2010, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anta föreslagen intern kontrollplan för 2010

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 10
Delegeringsärenden
Attestlista 2010

UN2010.21.020

Beslut avseende förändrad organisation och verksamhetsansvar för skolsköterskorna vid utbildningsförvaltningen. UN2010.09.624

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 11
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 12
Anmälningsärenden
Lärare Törnströmska gymnasiet

Rapport gällande bidrag ur Karlskrona
Skolväsendes samfond för lärare

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Lärande i
Östergötland AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Drivkraft
Värend AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utbildning
vid den fristående gymnasieskolan
John Bauergymnasiet i Karlshamns
kommun

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 13
Övrigt
Kontaktpolitiker för friskolorna
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Hans-Göran Håkansson och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker
för Aspero Idrottsgymnasium

att

utse Jörgen Andersson och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker för
Karlskrona Praktiska gymnasium

att

utse Bengt Fröberg och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker för
friskolan Galären

att

utse Peter Christensen och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker för
NTI och Mikael Elias Teoretiska gymnasium

Den socialdemokratiska gruppen återkommer med besked om kontaktpolitiker.
_______________

Ordföranden hälsar utbildningsförvaltningens nya ekonom Malin Frej välkommen.
_______________

Göran Palmér informerar om förändrad ledningsorganisation för Vuxenutbildningen.
_______________
Göran Palmér redovisar det preliminära antalet sökande till gymnasieskolorna.
_______________
Emma Henning vill att rektor/chef från respektive skola ska informera om hur man
tacklar eventuella drogproblem på skolorna.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 mars 2010

Sign

§ 14

Elevärende

§ 15

Information
- Utredningen angående sammanslagning av gymnasieskolorna
i Karlskrona kommun

§ 16

Årsredovisning 2009

§ 17

Extra ärende: Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att starta
lärlingsprogram inom vård- och omsorgsyrken

§ 18

Delegeringsärenden

§ 19

Kurser och konferenser

§ 20

Anmälningsärenden

§ 21

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdag den 3 mars kl 08.30 – 12.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S) t o m kl 09.30, § 15
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Stefan Andersson (S)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Elisabeth Persson (S)
Jonas Sandström (S) fr o m kl 09.30, § 16
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Sandra Bengtsson (S)
Cecilia Fagerström (C)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Ewa Bellwaldius, ekonom
Pia Kronengen, utredare, § 15
Åke Karlsson, ekonom, § 15

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Peter Christensen (FP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 12 mars 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 14 - 21

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Peter Christensen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 mars 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
Sign

Sign

2

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Franzén
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2010.71.606

§ 14
Elevärende
Rektor vid Törnströmska gymnasiet har interimistiskt avstängt en elev vid skolan
efter en rad incidenter. Avstängningen avser perioden 11 – 19 februari 2010.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa avstängningen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
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2010.15.612

§ 15
Information
Utredningen angående sammanslagning av gymnasieskolorna i Karlskrona
kommun
Kommunstyrelsens ordförande gav, den 20 oktober 2009, kommunchefen i uppdrag
att utreda frågan om att förändra indelningen av kommunens gymnasieskolor så att
skolorna endast omfattar två enheter.
Pia Kronengen och Åke Karlsson från kommunledningsförvaltningens avdelning
för styr och ledning informerar om utredningen.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2008.156.042

§ 16
Årsredovisning 2009
Ewa Bellwaldius och Göran Palmér informerar om årsredovisningen för 2009 som
bl a innehåller:
• Allmän beskrivning av nämndens ansvarsområde
• Måluppfyllelse – Årets händelser – God ekonomisk hushållning
• Verksamhetsmått
• Investeringar
• Ekonomiskt utfall
• Miljö
• Framtiden
• Resultaträkning
• Balansräkning
Marianne Hansson informerar om personalbokslutet för 2009 som bl a innehåller:
• Anställningsprövning
• Rekrytering
• Friskvård
• Personalprogrammet
• Rektorsutbildningen
• Löneöversyn
• Omställningsreserv
• Personalnyckeltal
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2010, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsredovisningen för år 2009

att

hos kommunstyrelsen begära att nämndens negativa resultat
om 13,4 mkr inte behöver återställas

att

nämndens kvarvarande investeringsmedel återförs till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2008.136.612

§ 17
Extra ärende: Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram
inom vård- och omsorgsyrken
Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 ”att ge utbildningsnämnden i
uppdrag för och starta lärlingsprogram inom vård- och omsorgsyrken”.
Läsåret 2008/09
Lärlingsprogram inom vård - omsorg anordnades inte. Äldreförvaltningen hann
inte planera för detta.
Läsåret 2009/10
Lärlingsplatser inom vård – omsorg erbjöds på såväl Fischerströmska gymnasiet
(Lärlingsprogrammet) och Ehrensvärdska gymnasiet (ordinarie Omvårdnadsprogram
med möjlighet till lärlingsmodell inom programmet).
På Fischerströmska gymnasiet började tre elever lärlingsutbildning inom vård –
omsorg av vilka en elev idag är kvar i utbildningen.
Ingen av de 20 elever som togs in på Ehrensvärdska gymnasiets Omvårdnadsprogram valde lärlingsmodellen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående redovisning till kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 18
Delegeringsärenden
Offert och avtal gällande ”Elektronik och automation” Uppdragsutbildningen
UN2009.265.050
Förordnande av verksamhetschef och ansvarig för utbildningsförvaltningens
Skolhälsovård fr o m 1 februari 2010. UN2010.73.023
Delegering av medicinska ledningsuppgifter inom utbildningsförvaltningens
ansvarsområde fr o m den 14 februari och ett år framåt. UN2010.69.026
Delegering av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom utbildningsnämndens ansvarsområde. UN2010.68.026
Beslut om bidrag till Dille gård AB kalenderåret 2010. UN2010.51.605
Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium för kalenderåret 2010. UN2010.45.605
Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.54.605
Beslut om bidrag till John Bauergymnasiet i Växjö för kalenderåret 2010.
UN2010.50.605
Beslut om bidrag till John Bauergymnasiet i Karlshamn för kalenderåret 2010.
UN2010.48.605
Beslut om bidrag till John Bauergymnasiet i Malmö för kalenderåret 2010.
UN2010.49.605
Beslut om bidrag till Gymnasiefriskolan Galären för kalenderåret 2010. UN2010.22.605
Beslut om bidrag till Bollerups Naturbruksgymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.24.605
Beslut om bidrag till Forshaga Akademin för kalenderåret 2010. UN2010.25.605
Beslut om bidrag till Helgesbogymnasiet för kalenderåret 2010. UN2010.26.605
Beslut om bidrag till HS Naturbruksgymnasium Ingelstad för kalenderåret 2010.
UN2010.27.605
Beslut om bidrag till Ryssbygymnasiet för kalenderåret 2010. UN2010.28.605

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Beslut om bidrag till SYAB Transportgymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.29.605
Beslut om bidrag till Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad för kalenderåret 2010.
UN2010.30.605
Beslut om bidrag till Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona för kalenderåret 2010.
UN2010.31.605
Beslut om bidrag till EC Gymnasieskola i Svängsta för kalenderåret 2010.
UN2010.32.605
Beslut om bidrag till Ekebyholmsskolan för kalenderåret 2010. UN2010.33.605
Beslut om bidrag till Kalmar Praktiska Gymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.36.605
Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS för kalenderåret 2010. UN2010.46.605
Beslut om bidrag till IT-media & Turismgymnasiet för kalenderåret 2010.
UN2010.47.605
Beslut om bidrag till Procivitas i Malmö för kalenderåret 2010. UN2010.41.605
Beslut om bidrag till Rock City Utbildning för kalenderåret 2010. UN2010.44.605
Beslut om bidrag till Mikael Elias Teoretiska gymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.39.605
Beslut om bidrag till NTI Gymnasiet i Karlskrona för kalenderåret 2010.
UN2010.40.605
Beslut om bidrag till Lunds Dans och Musikalskola för kalenderåret 2010.
UN2010.38.605
Beslut om bidrag till Karlskrona Praktiska Gymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.37.605
Beslut om att Upphandlingsenheten, på utbildningsförvaltningens vägnar, tillser
att till fullo utnyttja optionsrätten avseende avtal rörande elevsystemet Procapita.
UN2010.60.059
Fastställande av lärarnas arbetsår. UN2010.56.020
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
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§ 19
Kurser och konferenser
Kurs från Skolverket ”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta
ledningens ansvar” redovisas.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 20
Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen

Prishöjning försäljning måltider
inom Kostenhetens verksamhetsområde från och med den 1 mars
2010.

Kommunfullmäktige

Uppföljning per den 30 november
2009.

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Pluskompetens
Utbildning i Sverige AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utbildning
vid den fristående gymnasieskolan
Plusgymnasiet i Karlskrona kommun
Köpebrev avseende fartyget
MW Wartena

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 21
Övrigt
Kontaktpolitiker för friskolorna
Utbildningsnämnden beslutar
att

i avvaktan på den nya gymnasiereformen hänskjuta frågan om att
tillsätta eventuella kontaktpersoner från utbildningsnämnden till
friskolorna.

_______________

Göran Palmér informerar om att sex friskolor har överklagat besluten om bidrag.
_______________
Sofia Bothorp föreslår att representanter från Östersjöskolan bjudas in till
nästa sammanträde för att informera om arbetet med hållbar utveckling.
_______________
Sammanträdet fortsätter med besök på gymnasiefriskolorna.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

8 april 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 8 april 2010

Sign

§ 22

Information
- Information från fackliga representanter
- Gymnasiereformen GY11
- Drogtest av säkerhetsskäl

§ 23

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning februari 2010

§ 24

Tillsyn avseende insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa

§ 25

Delegeringsärenden

§ 26

Kurser och konferenser

§ 27

Anmälningsärenden

§ 28

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

8 april 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 8 april kl 08.30 – 12.05

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

tjänstgörande
ersättare
ersättare

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby (S)

Bruno Carlsson (SD) (föredragning)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Marianne Hansson, personalspecialist
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller

Övriga deltagare

Linda Ekström, LR
Dag Persson, LR
Carina Lindahl, LF
Marie Björk, Kommunal
Daniel Timms, SSR

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 14 april 2010

Sign

Sign

Sign

2
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 22 - 28

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 april 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….

Sign

Sign

3

Sign
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§ 22
Information
- Information från fackliga representanter
Linda Ekström och Dag Persson från Lärarnas Riksförbund, Carina Lindahl från
Lärarförbundet, Marie Björk från Kommunal samt Daniel Timms från Sveriges
Socionomers Riksförbund informerar om sin verksamhet och tar särskilt upp
frågor gällande kompetensutveckling och arbetsmiljö.
________________
- Gymnasiereformen GY11
Tommy Rönneholm informerar om GY11 som bl a innebär:
- Högre behörighetskrav till gymnasieskolan
- Valfriheten minskar
- Förändrad programstruktur
- Större skillnad mellan yrkes- och högskoleförberedande program
- Mer tid för yrkesämnen
- Yrkesexamen – högskoleförberedande examen
- Lärlingsutbildning
- Nytt betygssystem
- Historia obligatoriskt ämne
- Skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet
- Arbetslivet får mera inflytande
- Förändrat IV
_______________
- Drogtest av säkerhetsskäl
Tommy Rönneholm informerar om att drogtest får utföras under förutsättning av
att det är frivilligt för eleven:
- Då misstanke om drogpåverkan hos elev förekommer. Det är då tillåtet med
drogtestning av just den eleven. Det finns då inte grund för att testa andra elever.
- Då det i undervisningen finns farliga moment. Det är då tillåtet med drogtestning.
I detta fall måste samtliga elever testas, eftersom samtliga elevers säkerhet måste
säkras. Information om detta förfarande ska lämnas av skolan, bl a redan inför
ansökningstillfället till utbildningen.
Elev som inte låter sig drogtestas kan stängas av från farliga moment i undervisningen.
Någon alternativ undervisning till det farliga momentet eleven eventuellt avstängs
ifrån behöver skolan inte anordna.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

8 april 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2009.156.041

§ 23
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden februari 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 222,2 mkr.
Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till ett underskott om
- 1 mkr.
I dagsläget är det flera faktorer som gör det svårt att prognostisera utfallet vid årets
slut. De första uppgifterna om elevernas val till gymnasiet pekar på att en viss elevminskning kommer att ske på de nationella programmen i den egna gymnasieskolan.
Uppgifterna pekar också mot att flera elever söker till de fristående skolorna. Den
prognostiserade ökningen kommer att medföra en avvikelse mot budget med ca
1,0 mkr. Antal elever som söker till andra kommuner/landsting och elever från andra
kommuner som söker till Karlskrona kommuns gymnasieskolor följer budget.
Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde bedrivs SFI/SFU-undervisning.
Undervisningen skall erbjudas till invandrare inom tre månader. Arbetsmarknadsenheten finansierar utbildningen för flyktingar medan övrig invandring skall
finansieras inom tilldelad ram. Osäkerheten är stor kring den övriga invandringen
och dess utveckling under året men trenden pekar på att det kommer ske en ökning
av sökande i förhållande till uppsatt budget.
Gymnasiesärskolan och särskolan för vuxna har övergått till utbildningsnämndens
ansvarsområde. De ekonomiska ramarna för verksamheterna kommer att justeras
inom kort enligt överenskommelse mellan barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen.
Sex friskolor har överklagat utbildningsnämndens beslut om friskolebidragets
storlek. Förvaltningsrätten i Växjö hanterar ärendet och kan fatta beslut om annat
bidragsbelopp.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Utifrån det befarande underskottet vidtar förvaltningen åtgärder i form av en mer
djupgående kartläggning av tidigare nämnda osäkerhetsfaktorer.
Under kommande månad kommer den preliminära intagningen av elevernas val
till gymnasiet att färdigställas och höstens organisation fastställas. Uppgifter om
antal elever till andra huvudmän kommer då att uppdateras.
Uppgifterna kommer att ge en mer tillförlitlig bild över den ekonomiska situationen
och förslag till åtgärdsplan av befarat underskott kommer att arbetas fram och
presenteras i samband med uppföljningen den 31 mars.

Sign

Sign

Sign
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Tilldelad investeringsram uppgår till 4,8 mkr för året och denna kommer att
förbrukas enligt plan.
De mål kring ekonomisk hushållning som utbildningsnämnden har kan endast
rapporteras en gång per år, vilket sker i årsbokslutet.
Personaluppföljning redovisas vid delårsbokslutet den 30 april.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 mars 2010, § 10, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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2010.61.106

§ 24
Tillsyn avseende insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa
Bakgrund
Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö genomförde tillsynsbesök i
Karlskrona kommun under hösten 2009 avseende hälso- och sjukvårdens
insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa.
I den andra etappen av tillsynsprojektet har bl a ett antal skolor granskats. Som
ett led i tillsynen har Socialstyrelsen även hämtat uppgifter från vårdgivaren
(kommunen/nämnden) avseende uppdraget till de olika verksamheterna.
Uppgifter om uppdraget till skolhälsovården i Karlskrona kommun har lämnats
av kommunledningsförvaltningen skriver Mats Holmgren i Socialstyrelsens beslut.
Resultat
Vad gäller etapp två omfattande den s k första linjens vård konstaterar Socialstyrelsen att det inte finns något uppdrag från vårdgivaren (kommunen/nämnden)
beträffande barns och ungdomars psykiska hälsa.
Beslut
Karlskrona kommun ska ge ett tydligt uppdrag till skolhälsovården i kommunens
skolor. Det ska särskilt framgå vilket ansvar skolhälsovården har på området
barns och ungdomars psykiska hälsa.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 mars 2010, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt utbildningsförvaltningens skolhälsovård att i enlighet med
styrdokumenten arbeta förebyggande med ungdomars psykiska hälsa
samt i förekommande fall aktivt inom de redan idag etablerade arbetslagen/nätverken, vilka bl a omfattar socialförvaltningen, ungdomsmottagningen, habiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin

att

mål för detta tas med i ledningssystemet för kvalitet vars resultat
redovisas för nämnden en gång per år

att

insända bifogat svar till Socialstyrelsen

_______________

Sign
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§ 25
Delegeringsärenden
Ändring av preliminär utbildningsorganisation år 1 för gymnasieskolorna
läsåret 2010-2011. UN2009.214.612
Fastställande av lärarnas arbetsår 2010/2011, Vuxenutbildningen. UN2010.85.020
Elevärende. UN2010.101.606
Attestlista 2010 från 15 mars 2010. UN2010.21.020
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 26
Kurser och konferenser
Följande kurser redovisas:
Från Skolverket: Konferenser för huvudmän om den nya skollagen och de kommande
skolreformerna.
Från Kommunakuten: Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda.
Från Skolverket ”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta
ledningens ansvar” redovisas.
________________
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Sign
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§ 27
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 32
Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010 – 2011

Kommunfullmäktige

§ 35
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2010

_______________
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§ 28
Övrigt
Emma Henning (M) frågar när beslut om IB-utbildningen ska tas i nämnden.
Tommy Rönneholm svarar att det blir den 6 maj.
_______________
Eva-Marie Malmgren (S) tar upp frågan om vad som hände med eleven som stängdes
av i december 2009.
_______________
Bengt Fröberg (M) tar upp frågan om kompetensutveckling.
_______________
Lena Netterstedt informerar om att Skolinspektionen ska inleda en tillsyn
av Karlskrona kommun under hösten 2010.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 6 maj 2010
§ 29

Information
- Sydafrikaprojektet
- SECO informerar
- Skolinspektionsrapport – Kvalitetsgranskning av svenskundervisning
för invandrare

§ 30 a) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning mars 2010
§ 30 b) Delegation till arbetsutskottet

Sign

§ 31

Miljöprojekt - Östersjöskolan

§ 32

Gymnasieorganisation läsåret 10/11

§ 33

Projekt Förstärkt förebyggande arbete med familjeinriktning, Fischerströmska gymnasiet

§ 34

Politisk information i skolorna

§ 35

Delegeringsärenden

§ 36

Kurser och konferenser

§ 37

Anmälningsärenden

§ 38

Övrigt

Sign
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Plats och tid

Östersjöskolan
torsdagen den 6 maj kl 08.30 – 12.25

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby (S)
Richard Jomshof (SD)

tjänstgörande
ersättare

Claes Jogréus (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Cecilia Fagerström (C) (föredragning)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef

Övriga deltagare

Jessica Lundin, elev, § 29
Marielle Svensson, elev, § 29
Eleonor Svensson, elev, § 29
Ida Holgersson, elev, § 29
Alexandra Jansson, SECO, § 29
André Larsson, SECO, § 29
Niklas Delander, SECO, § 29
Cecilia Palmqvist, utredare Skolinspektionen, § 29
Helena Olivestam Torold, utredare Skolinspektionen, § 29
Tobias Ekblad, rektor med programansvar af Chapmangymnasiet,
föredragning

Elisabeth Olsson, lärare, föredragning
Rickard Holmberg, lärare, föredragning
Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mikael Karlsson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Mikael Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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Sign
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§ 29
Information
- Sydafrikaprojektet
Jessica Lundin, Marielle Svensson, Eleonor Svensson och Ida Holgersson från det
specialutformade internationella samhällsvetarprogrammet berättar om sin utbildning
och om sina resor till Polen, Frankrike och Sydafrika. De visar också en film som de
gjort om besöket i Sydafrika.
________________
- SECO informerar
Alexandra Jansson, André Larson och Nicklas Delander informerar om sitt arbete inom
SECO (Sveriges elevråds centralorganisation).
SECO:s syfte är att förbättra förutsättningarna för elevrådens och elevkårernas arbete
genom att ge stöd och hjälp till elevråden. Verksamheten bedrivs bl a inom områdena:
- verksamhetsutvecklare
- ekonomiska bidrag
- utbildning
- material
_______________
-

Skolinspektionerapport – Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för
invandrare UN2009.190.619
Cecilia Palmqvist och Helena Olivestam Torold från Skolinspektionen i Lund
informerar om beslutet efter kvalitetsgranskning av svenskundervisningen för
invandrare i Karlskrona kommun.
________________

Sign

Sign

Sign
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2009.156.041

§ 30 a)
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden mars 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 222,2 mkr.
Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till ett underskott om
- 1 mkr.
Under mars har eleverna gjort sitt första val av program och skola inför höstens
termin. Detta innebär dock inte att eleven behöver hålla fast vid sitt val utan har
rätt att göra omval. Sökandebilden kommer därför att förändras fram till terminsstart. Prognosen bygger på de preliminära elevsiffror som det första valet har gett.
Utifrån dessa kommer en viss elevminskning att ske i den egna organisationen
vilket medför att färre klasser startar till hösten.
Elever som valt annan skolhuvudman i sitt första val har ökat i förhållande till
föregående år och årets budget. Elevantalet har ökat till både fristående skola
och andra kommuner/landsting.
En osäkerhetsfaktor som framkom efter uppföljningen i februari var utvecklingen
av SFI-undervisningen inom vuxenutbildningen. Grupperna anhöriginvandrare och
flyktingar som inte klarar sin utbildning inom introduktionstiden ökar vilket medför svårigheter att rymma verksamheten inom tilldelad ram.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Under förutsättning att beslut fattas av utbildningsnämnden om höstens gymnasieorganisation enligt förvaltningens förslag kommer antalet klasser i år ett att minska
i förhållande till tidigare beslutad budget. Detta innebär att medel förs över från den
egna gymnasieorganisationen för att täcka det befarade underskottet som avser köp
av externa platser från andra kommuner, landsting och fristående skolor.
Det befarade underskottet inom vuxenutbildningen täcks i dagsläget av andra verksamheter inom vuxenutbildningen. Fortsätter dock den ökande trenden om fler
elever i behov av SFI kommer verksamheten att ha svårigheter att rymmas inom
tilldelad ram.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 april 2010, § 14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen per den 31 mars 2010 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

Sign

Sign
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§ 30 b)
Delegation till arbetsutskottet
Med anledning av de handläggnings- och beslutstider som gäller för delårsbokslut
2010 måste beslut fattas före utbildningsnämndens sammanträde i juni.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ge utbildningsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om
delårsbokslut den 30 april 2010

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 31
Miljöprojekt - Östersjöskolan
Östersjöskolan är samlingsnamnet för programmen Hotell- och restaurang och
Hantverksprogrammet med inriktningarna Konditori och Florist som ligger
under af Chapmangymnasiet. Hållbarhetstanken har alltid varit aktuell för dessa
program och under hösten 2010 har diskussionerna intensifierats. Genom gemensamma möten med kommunens energisamordnare och miljöstrateg har vi lagt
grunden till ett fortsatt arbete kring dessa frågor.
Syftet är att:
- Höja kunskapen bland elever och personal på Östersjöskolan gällande hållbar
utveckling
- Agera som ett gott exempel gällande hållbar utveckling och uppmuntra och
sprida vår kunskap om nya metoder såväl pedagogiska som mer praktiska
- Aktivt söka samverkan och samarbete i miljöfrågor såväl inom som utom
utom kommunen
Övergripande mål för Östersjöskolan:
- Minst 80% av de varor som finns inom programmen på Östersjöskolan skall
vara KRAV-märkta
- Inriktningen Florist är medlem i Fair Trade
- Hållbar utveckling är en naturlig del av den dagliga verksamheten på skolan
- Östersjöskolan ses som ett gott exempel på Karlskrona kommuns satsning
inom Hållbar utveckling och agerar som kunskapsspridare i form av studiebesök, föreläsningar etc både inom och utom kommunen
- Ett nära och fruktbart samarbete med berörda förvaltningar har skapat en
Hållbar skola på nuvarande Östersjöskolan
- Underhåll och nyinvesteringar genomförs med tanken om Hållbar utveckling
- Inom en tidsperiod av fem år kommer vi att se ett tydligt positivt resultat
gällande minskning av energiåtgång och vatten på Östersjöskolan.
En kravmärkning på 80% vilket ses som ett realistiskt mål över tid, kommer att
innebära en kostnadsökning på ca 65% gällande livsmedel. För närvarande har
hela Östersjöskolan en driftbudget på 360 000 kronor vilket ligger i nivå med
2003, d v s ingen ökning har skett sedan dess. En kravmärkning på 80% vilket
inte kan genomföras på ett år innebär att kostnaderna ökar med ca 245 000 kr
över tid tills målet är nått.

Sign

Sign

Sign
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Aktivitet

År 1
År 2
År 3
2010/2011 2011/2012 2012/2013

Inköp av KRAV-märkta livsmedel och
Fair Trade produkter
Läsk/vattenspruta i stället för glasflaskor
Ökade hyreskostnader (miljöanpassat
material, armaturer, sensorstyrda
munstycken m m)
Övrigt (multimediaskrivare, avfallskvarn,
kompostering, avfallskärl, rengöringsmedel m m)
Totalt

100 000

75 000
175 000

100 000
25 000

100 000

25 000

25 000

75 000
225 000

75 000
200 000

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 april 2010, § 15, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ställa sig bakom det ovanstående förslaget till Hållbar utveckling

att

föreslå kommunstyrelsen att öronmärka ovanstående summor till
Hållbar skola i budgetberedningen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsnämndens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 32
Gymnasieorganisation läsåret 2010/2011
Den preliminära utbildningsorganisationen för nästa läsår stämmer väl med
nuvarande sökandebild. Jämfört med föregående läsår är årets organisation
bantad med 59 elevplatser.
Två studievägar, IB och Energiprogrammet, har så få sökande att de i förslaget
fått noll elevplatser. IB (International Baccalaureate) har nio sökande till ursprungligen 25 platser. Till Energiprogrammets tio platser finns endast en
sökande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 april 2010, § 16, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avveckla IB (International Baccalaureate) och EN (Energiprogrammet)
samt att godkänna organisationen enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Sign
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2010.112.040

§ 33
Projekt Förstärkt förebyggande arbete med familjeinriktning, Fischerströmska
gymnasiet
På Fischerströmska gymnasiet planeras ett socialt projekt med målsättning att
utveckla vuxenstödet för elever på Individuella programmet.
Projektmedel har ansökts hos Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen.
Landstinget delfinansierar projektet med ca 100 kkr.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ställa sig bakom projektet Förstärkt förebyggande arbete med
familjeinriktning

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 34
Politisk information i skolorna
I februari 2002 beslutade utbildningsnämnden följande:
Politiska partier som är representerade i Karlskrona kommuns fullmäktige och
ungdomsförbund knutna till dessa partier får informera skolans elever under
förutsättning att informationen överensstämmer med de värdegrunder som anges
i skollag, läroplan samt lokal skolplan. Sådan information skall vara ett komplement i undervisningen och sammanfalla med undervisningens planering.
Ansvarig rektor skall vid varje tillfälle godkänna dessa informatörers medverkan i skolans verksamhet.
Nationella riktlinjer från Skolverket har nyligen presenterats. Dessa innebär bl a
att skolan inte får utestänga partier/ungdomsförbund med hänsyn till deras budskap.
Utbildningsförvaltningen har därför tagit fram en ny enhetlig policy enligt nedan:
1. Vi följer Skolverkets riktlinjer om politisk information i skolan
2. Respektive rektor/chef ansvarar för sin skolas hantering av politisk information
3. Politiska partier/ungdomsförbund bjuds i första hand in till ett tillfälle (för samtliga
partier/ungdomsförbund) per skola vare sig det handlar om debatt (i t ex aula) eller
information till eleverna (t ex utdelning av informationsmaterial från bord i en entré).
Skolan väljer själva formen för hur man vill ta emot de politiska partierna.
Eva-Marie Malmgren (S) anser det onödigt med ett policydokument.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

upphäva tidigare beslut av den 20 februari 2002 avseende politisk
information i skolan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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Sign
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Sammanträdesdatum Blad

6 maj 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 35
Delegeringsärenden
Inga ärenden redovisas.
________________
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§ 36
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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§ 37
Anmälningsärenden
Astma och Allergiförbundet

Angående förbud mot förekomst
av trädnötter, jordnötter, mandel
och sesamfrö i förskolor och
skolor

Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Folkmängd 2009-12-31

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från PLUSkompetens Utbildning i Sverige AB
om rätt till bidrag och statlig tillsyn
för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Plusgymnasiet i
Karlskrona kommun

_______________
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Sign

Sign
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§ 38
Övrigt
Eva-Marie Malmgren frågar om alla policydokument ska passera utbildningsnämnden.
Göran Palmer svarar att de policydokument som är en tolkning av lagen inte
behöver godkännas i nämnden.
_______________
Ordföranden informerar om att datum för nämndens sammanträde i september
eventuellt kommer att ändras
_______________
Tommy Rönneholm delar ut en folder om resultatet av LUPP-undersökningen
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 10 juni 2010
§ 39

Sign

Sign

Förklaring till kommunfullmäktige angående revisionsberättelse för
år 2009
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 10 juni kl 08.30 – 09.50

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Bo Bergström (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby (S)

tjänstgörande
ersättare

Arnstein Njåstad (M)
Cecilia Fagerström (C)
Jörgen Anehäll (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Madeleine Sjögren (MP)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bo Bergström (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 11 juni 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 39

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Bo Bergström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 juni 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 39
Förklaring till kommunfullmäktige angående revisionsberättelse för år 2009
Femklöverns förslag till yttrande har varit utsänt (bil 1). Socialdemokraternas förslag
delas ut vid sammanträdet (bil 2).
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Röstförklaring
Eva-Marie Malmgren (S) lämnar socialdemokraternas förslag till yttrande som
röstförklaring (bil 2).
Yrkande
Peter Christensen (FP) yrkar bifall till Femklöverns förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Femklöverns förslag mot Socialdemokraternas
förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Femklöverns förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda Femklöverns förslag
ja, den som vill biträda Socialdemokraternas förslag röstar nej.
Ja röstar: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Arnstein Njåstad (M), Cecilia Fagerström (C) och Bruno
Carlsson (SD).
Nej röstar: Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Stefan Andersson (S),
Anna-Lee Wittenby (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla Femklöverns
förslag till yttrande.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna Femklöverns yttrande gällande revisionsrapport 2009
till kommunfullmäktige.

Reservation
Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Stefan Andersson (S), Anna-Lee
Wittenby (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S) reserverar sig till förmån
för eget yttrande.
_______________
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 juni 2010
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Yttrande över ansökan Aspero Friskolor AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, Aspero Idrottsgymnasium i
Karlskrona kommun

§ 45

Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad
rätt till bidrag och statligt tillsyn vid Plusgymnasiet i Karlskrona kommun

§ 46

Yttrande över ansökan från NTI AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun

§ 47

Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, NTIgymnasiet i Karlskrona kommun

§ 48

Yttrande över ansökan från IT-gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 49

Yttrande över ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 50
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§ 51
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Kalmar kommun
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§ 53

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 54

Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Karlshamns kommun

§ 55

Delegeringsärenden

§ 56

Kurser och konferenser

§ 57

Anmälningsärenden

§ 58

Övrigt
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Plats och tid

Blekingehuset
torsdagen den 17 juni kl 08.30 – 11.45

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma B Henning (M)
Jörgen Andersson (C)
Stefan Andersson (S)

tjänstgörande
ersättare

Claes Jogréus (M) föredragning
Arnstein Njåstad (M) beslutssammanträde
Hans-Göran Håkansson (FP)
Ulrika Stenström (S)
Elisabeth Persson (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)
Bruno Karlsson (SD)

ersättare

Arnstein Njåstad (M) föredragning
Madeleine Sjögren (MP)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Marianne Hansson, personalspecialist

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Stefan Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 21 juni 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 40 - 58

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Stefan Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 juni 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………….
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§ 40
Information
Delårsrapport med Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
Utbildningsnämnden april 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 236,1 mkr. I beloppet ingår
reglering av gymnasiesärskolan och särskola för vuxna som har övergått till utbildningsnämndens ansvarsområde.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2010 uppgår till minus
1,0 mkr. I avvikelsen ingår inte ankomstregistrerade fakturor för perioden som uppgår
till minus 1,3 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- Gemensamma verksamheter

- 1,6 mkr
+ 0,2 mkr
+ 0,4 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till – 1,0 mkr.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott om – 1 mkr
Utbildningsnämnden fattade beslut om höstens organisation vid sammanträdet den
6 maj. Detta innebar att antalet klasser som startar till hösten kommer att reduceras.
Programmen International Baccaleureate (IB) och Energiprogrammet kommer inte
att starta. Några program kommer att få färre klasser samtidigt som några klasser
ökar i elevantal. Elevminskningen medför att medel från den egna gymnasieorganisationen kommer att föras över och täcka det prognostiserade underskott som
avser köp av platser hos annan huvudman.
Måluppfyllelserapportering
Utbildningsnämnden har inte möjlighet att presentera nämndens målsättningar för god
ekonomisk hushållning i samband med delårsbokslutet per den 30 april. Statistik till
målen hämtas från skolverkets sammanställning över betyg och studieresultat för
läsåret. Uppgifterna presenterar skolverket under höstterminen. Utbildningsnämndens
målsättning för ekonomisk hushållning presenteras därmed i samband med årsbokslutet.
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltal för perioden 091201 – 100331
_______________
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§ 41
Förslag till preliminär programorganisation enligt gymnasiereform 2011
för läsåret 2011-2012
Under våren 2010 har förvaltningsledningen tillsammans med rektorer och
verksamhetschefer arbetat med programorganisation för Karlskronas kommunala
gymnasieskolor enligt gymnasiereform 2011. Vid chefsmöte den 17 maj 2010
beslutades enhälligt om förslag till preliminär organisation, som redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 juni 2010, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslag till preliminär programorganisation

Yrkande
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar följande tilläggsförslag:
att inriktning teater tillförs Estetiska programmet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Eva-Marie Malmgrens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslag till preliminär programorganisation

att

inriktning teater tillförs Estetiska programmet.

_______________
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Sign

Sign
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§ 42
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009
Enligt förordningen SFS 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
ska varje kommun och skola upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett
led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheten, utbildningens måluppfyllelse och åtgärder
av brister ska bl a redovisas. Antalet anmälda kränkningar är en uppgift som tillkom
2008.
Utbildningsförvaltningens Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för 2009
gäller de frivilliga skolformerna: gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska
för invandrare. Gymnasiesärskolan och särvux tillhör organisatoriskt nämnden sedan
1 september men tas inte med i år eftersom de redovisat läsårsvis medan vi redovisar
kalenderår.
Måluppfyllelsen är god inom många områden vad gäller elevernas kunskaper trots
en snäv budget på en del skolor. Det påpekas även i år att det saknas medel för att
ge alla elever hjälp som är i behov av särskilt stöd.
De mål som finns i Skolplanen är inte nådda men måluppfyllelsen har ökat och
ligger mycket nära målen.
89 procent av eleverna har erhållit sitt förstahandsval; målet är 85 procent. 82 procent
av eleverna exklusive Individuella programmet klarade studierna på fyra år; målet
är 85 procent. Det genomsnittliga betyget är 14,4 och målet 14,5.
Vi har inte nått målet att avsätta 1,5 procent till kompetensutveckling på grund av
besparingskrav.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 juni 2010, § 21, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2009

att

verka för att medel tillförs nämnden så fler elever kan erhålla särskilt stöd

att

överlämna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen till
kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign
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§ 43
Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
Enligt 3§ Personuppgiftslagen är utbildningsnämnden personuppgiftsansvarig
och skall se till att behandlingen av personuppgifter följer denna lag. Personuppgiftsansvarig skall vidare utse personuppgiftsombud, att självständigt
se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
Då nuvarande personuppgiftsombud övergår till andra arbetsuppgifter föreslår
utbildningsförvaltningen att skolsekreterare June Söderström utses till personuppgiftsombud. Överlämnande av uppgifter sker under juli månad.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 juni 2010, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fr o m den 1 juli 2010 utse June Söderström till personuppgiftsombud

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_______________
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Sign
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§ 44
Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium
i Karlskrona kommun
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få
anpassa befintlig verksamhet till GY2011 med:
- Nationella programmet Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 30 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 elever på utbildningen. Totalt innebär verksamheten
en omfördelning av befintliga tillstånd på fler program. Fullt utbyggd verksamhet
rymmer 225 elever. Anpassningen innebär ingen utökning av befintlig verksamhet.
Aspero Idrottsgymnasium har av Skolinspektionen medgivits rätt till fortsatt bidrag
och statlig tillsyn för utbildningarna Aspero Samhälle och Aspero Ekonomi. Dessa
utbildningar anses motsvara de nationella programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap och Ekonomiprogrammet, inriktning
Ekonomi.
Kommunen avser att erbjuda Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa
med 30 utbildningsplatser per årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 utbildningsplatser på
programmet.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 45
Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid Plusgymnasiet i Karlskrona kommun
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från
hösten 2011 få utöka befintlig verksamhet med utbildningarna:
- Nationella programmet Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell och
konferens
- Nationella programmet Estetiska programmet

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 elever per årskurs. Detta ger
fullt utbyggt 72 elever per utbildning och totalt en utökning med 144 elever för
Plusgymnasiet.
Kommunen avser att erbjuda Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell och
konferens med 16 utbildningsplatser per årskurs vilket ger 48 utbildningsplatser på
fullt utbyggd inriktning, samt Estetiska programmet, inriktning Musik med 16
utbildningsplatser per årskurs vilket ger 48 utbildningsplatser på fullt utbyggd
inriktning.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________
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§ 46
Yttrande över ansökan från NTI AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få anpassa befintlig verksamhet till GY2011 med nationella programmen:
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap
och samhälle
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap
- Ekonomiprogrammet, inriktningarna Ekonomi och Juridik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och 450 elever totalt för
Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. Anpassningen innebär ingen utökning av
befintlig verksamhet.
Kommunen avser att erbjuda samtliga sökta program med inriktningar.
Naturvetenskapsprogrammet erbjuds med 32 utbildningsplatser per inriktning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 192 utbildningsplatser på programmet.
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 30 utbildningsplatser per inriktning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 utbildningsplatser på inriktningen.
Ekonomiprogrammet erbjuds med 30 utbildningsplatser per inriktning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 180 utbildningsplatser på programmet.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 47
Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) om statlig tillsyn
och rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, NTIgymnasiet i Karlskrona kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
- Nationella programmet Handels- och administrationsprogrammet med
inriktningarna Administrativ service och Handel och service
samt anpassa befintlig verksamhet till GY2011 med utbildningen:
- Nationella Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik
Komm. Avsikten är att inom Gymnasieskola 11 omforma nuvarande Elprogram till två
nationella program, Teknikprogrammet och El och energiprogrammet. Ansökan gäller
under förutsättning att överföringen till GY 2011 inte godkänns.
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 16 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 48 elever per utbildning och en utökning med 96 elever
för NTI-gymnasiet.
Med nuvarande elevantal (139 elever) ger det 434 elever totalt för NTI-gymnasiet.
Kommunen avser att erbjuda Handels- och administrationsprogrammet, inriktning
Handel och service med 16 utbildningsplatser per årskurs. Detta ger fullt utbyggt 48
utbildningsplatser på programmet.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 48
Yttrande över ansökan från IT-gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få starta de nationella utbildningarna:
- Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik
- El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik
- Estetiska programmet, inriktning Estetik och media
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 elever per inriktning och
årskurs. Det ger fullt utbyggt 90 elever per inriktning och totalt 270 nya
utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Estetiska programmet, inriktning Estetik och
media med 16 utbildningsplatser per årskurs.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________
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§ 49
Yttrande över ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få utöka överta befintlig verksamhet med:
- Nationella programmet Naturbruksprogrammet, inriktningarna Djur (Hästsport),
Djur (Djurvård) och Lantbruk
Antalet elever beräknas till 30 elever per inriktning och årskurs. Det ger fullt utbyggt 90
elever per inriktning och årskurs och totalt 270 elevplatser.
De program ansökan avser innebär övertagande av befintlig verksamhet och det tänkta
utbudet planeras att, med samtliga inriktningar, ingå i region sydosts kommunala
utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________
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§ 50
Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få starta
de nationella utbildningsprogrammen:
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna Husbyggnad, Mark och
anläggning och Måleri
- El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik.
- Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Personbil och Karosseri och
lackering.
- Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen Handel och service.
- Hantverksprogrammet, inriktning Frisör
- Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna Hotell och konferens, Turism och
Resor
- Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik
- Naturbruksprogrammet, inriktning Djur
- VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS
- Vård- och omsorgsprogrammet
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till mellan 4-8 elever per inriktning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 24 elever på Bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning Husbyggnad, 18 elever på inriktning Mark- och anläggning, och 18 elever
på inriktning Måleri; 21 elever på Handels- och administrationsprogrammet; 30 elever
på Hantverksprogrammet, 18 elever på respektive inriktning av Hotell och
turismprogrammet; 24 elever på Industritekniska programmet; 18 elever på
Naturbruksprogrammet; 18 elever på VVS- och fastighetsprogrammet samt 24 elever
på Vård- och omsorgsprogrammet. Fullt utbyggd skola ger 285 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet med
sammanlagt 60 utbildningsplatser per årskurs på programmet och mellan 8-30 platser
per inriktning (dock erbjuds ej Mark och anläggning). Fullt utbyggt erbjuds 180
utbildningsplatser.
El- och energiprogrammet erbjuds med 32 platser per årskurs på inriktningen Elteknik,
vilket ger fullt utbyggt 96 platser.
Fordonsprogrammet erbjuds med 24 platser per årskurs på inriktningen Personbil,
vilket fullt utbyggt ger 72 platser och på inriktningen Karosseri och lackering planeras
16 platser per årskurs där fullt utbyggd inriktning ger 48 platser.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

15

Sammanträdesprotokoll

Handels- och administrationsprogrammet erbjuds med 16 platser per årskurs på
inriktningen.
Hantverksprogrammet, inriktning Frisör erbjuds med 16 platser per årskurs.
Hotell- och turismprogrammet erbjuds med 16 platser per årskurs på inriktningen
Hotell och konferens.
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds med 16 platser per årskurs.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 51
Yttrande över ansökan från Jensen Education College AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten
2011 få starta de nationella programmen:
- Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap
och samhälle
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna Beteendevetenskap och Medier,
information och kommunikation
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 20 elever per inriktning och
årskurs. Det ger fullt utbyggt 60 elever per inriktning och 300 nya elevplatser totalt.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Ekonomiprogrammet med 30 platser per
inriktning och Naturvetenskapsprogrammet med 32 platser per inriktning.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 52
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, John Bauergymnasiet i Kalmar kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningarna:
- Nationella programmet Samhällsprogrammet, inriktningarna Samhällsvetenskap,
Medier, information och kommunikation och Beteendevetenskap
- Nationella programmet Estetiska programmet, inriktningen Estetik och media
- Nationella programmet Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen
Handel och service
- Nationella programmet Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna Hotell och
konferens och Resor och turism.
- Nationella programmet El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till mellan 8-14 elever per inriktning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 42 elever på respektive inriktning på
Samhällsprogrammet, 42 elever på Estetiska programmet, 30 elever på Handel- och
administrationsprogrammet, 24 elever på respektive inriktning på Hotell- och
turismprogrammet samt 24 elever på El- och energiprogrammet. Fullt utbyggd skola ger
270 nya utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet, samtliga
inriktningar med 30 platser per inriktning och årskurs; Estetiska programmet med 16
platser per årskurs; Hotell- och turismprogrammet, inriktningen Hotell och konferens
med 16 platser per årskurs; El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik med 32
platser per årskurs.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 53
Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Stiftelsen Ariadne har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få utöka
befintlig verksamhet med:
- Nationella programmet Naturbruksprogrammet, inriktning Naturbruk/fastighet och
trädgård
Fullt utbyggd utbildning antas innebära 24 utbildningsplatser.
Karlskrona har idag 50 elever inskrivna vid gymnasiesärskolan inom programmen
Individuellt program med verksamhetsträning och yrkesträning; specialutformade
programmen Trädgård och miljö och Fastighet och service samt de nationella
programmen Estetiska programmet och Hotell- och restaurangprogrammet.
Det program ansökan avser ingår i Karlskrona kommuns och regionens kommunala
utbildningsutbud. Den sökta utbildningen har Waldorfinriktning och innebär därmed
något nytt i jämförelse med motsvarande program.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 54
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag
och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskola John Bauergymnasiet
i Karlshamns kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få
utöka befintlig verksamhet med de nationella utbildningarna:
- Estetiska programmet, inriktning Estetik och media
- Handel- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service
- Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna Hotell och konferens och Resor och
turism
- Samhällsprogrammet, inriktningarna Samhällsvetenskap och Medier, information
och kommunikation
- Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till mellan 8-14 elever per
inriktning och årskurs. Det ger fullt utbyggt 42 elever på Estetiska programmet, 30
elever på Handel- och administrationsprogrammet, 24 elever på respektive inriktning
av Hotell- och turismprogrammet, 42 elever på respektive inriktning av
Samhällsprogrammet samt 42 elever på Teknikprogrammet. Totalt innebär ansökan
246 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Estetiska programmet, med 16
utbildningsplatser per årskurs på motsvarande inriktning och Handels- och
administrationsprogrammet med 16 platser per årskurs på motsvarande inriktning samt
Samhällsvetenskapsprogrammet med 30 platser per årskurs på samtliga inriktningar.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

20

Sammanträdesprotokoll

§ 55
Delegeringsärenden
Arbetsutskottets protokoll: Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning
för utbildningsnämnden april 2010.
Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare.
________________
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§ 56
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

21

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

22

Sammanträdesprotokoll

§ 57
Anmälningsärenden

Sign

af Chapmangymnasiet

Utvärdering av Internationellt
program

Ernst&Young

Granskning av utbildningsnämndens
åtgärder för ekonomi i balans 2009
samt kommunstyrelsens uppsikt

Internationella programkontoret

Beslut om bidrag inom Atlas förberedande besök för samarbete
med Österrike

Kommunfullmäktige

§ 72
Policy för arbetsinriktad rehabilitering

Kommunfullmäktige

§ 74
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009

Kommunfullmäktige

§ 76
Näringslivspolitiskt program 2010

Kommunfullmäktige

§ 81
Revisionsberättelse år 2009 och beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet

Budgetera systematiskt arbetsmiljöarbete

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Kalmar kommun
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Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan
Calmare Internationella Skola i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

Förnyat beslut avseende rätt till bidrag
för utbildningar vid Nordens Teknikerinstitut AB:s fristående gymnasieskola Mikael Elias Teoretiska
gymnasium i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Kalmar
Tekniska Gymnasium i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

Förnyat beslut avseende rätt till bidrag
för utbildningar vid Nordens Teknikerinstitut AB:s fristående gymnasieskola NTI-gymnasiet i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Aspero
Idrottsgymnasium i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

Kvalitetsgranskning av skolsituationen
för elever med funktionsnedsättning i
gymnasieskolan vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona kommun

Skolverket

Information om Skolverkets fortsatta
implementering av skollagen och
skolreformerna

Svenska Institutet

Beslut: Gymnasieprojekt inom
Svenska institutets Östersjöprogram
ansökan om samarbete med Litauen

Törnströmska gymnasiet

Konsekvensbeskrivning av nya
förslaget för Estetiska programmet
GY2011 i Karlskrona

Ungdomsstyrelsen

Beslut om projektbidrag inom Ung
och Aktiv i Europa
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Ungdomsstyrelsen

Stöd till utveckling av projekt som
syftar till att stimulera utvecklingen
av kommunal ungdomspolitik

_______________
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§ 58
Övrigt
Ann-Louise Trulsson, Eva-Marie Malmgren och Göran Palmér tackar alla för
ett gott samarbete och önskar alla en riktigt skön sommar.
________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 september 2010
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§ 59

Information
- Elevråden informerar
- Rektor/chef informerar om läsårsstarten
- Svaret på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SFI i Karlskrona kommun
2009
- Antagning till gymnasieskolan
- Uppdrag att ta fram förslag till projekt för 16-19-åringar som inte går i
gymnasieskolan

§ 60

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden augusti 2010

§ 61

Delegeringsärenden

§ 62

Kurser och konferenser

§ 63

Anmälningsärenden

§ 64

Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 30 september kl 08.30 – 11.40

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson (M)
1:e v ordförande Sofia Bothorp (MP) t.o.m kl 09.45 (föredragning)
ledamot
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby (S)

Tjänstemän

2

tjänstgörande
ersättare

Arnstein Njåstad (M) fr o m kl 10.55 (beslutssammanträde)
Madeleine Sjögren (MP)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Sandra Bengtsson (S)

utbildningschef
ekonom
ekonom
personalspecialist
verksamhetscontroller
rektor/chef
rektor/chef
rektor/chef
rektor/chef
rektor med
programansvar
rektor med
programansvar
rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Lena Netterstedt
Håkan Petersson
Leif Pettersson
Anita Wranker
Mikael Thornéus
Mattias Liedholm
Lennarth Hanson
Håkan Karlsson

Övriga deltagare

Evelina Olsson ledamot elevrådet Ehrensvärdska gymnasiet
Hanna Olsson ordförande elevrådet af Chapmangymnasiet
Camilla Norrman, ordförande elevrådet Törnströmska gymnasiet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna-Lee Wittenby (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 12 oktober 2010
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 59 - 64

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Anna-Lee Wittenby

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 oktober 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 59
Information
- Elevråden informerar
Representanter från elevråden på Ehrensvärdska gymnasiet, af Chapmangymnasiet
och Törnströmska gymnasiet informerar. Elevråden har inte riktigt hunnit komma igång
med sina verksamheter efter sommarlovet men avser att jobba med bl a följande:
- öka antalet elevrådsmöten
- mindre undervisningsgrupper
- bättre ventilation i skolorna
- utbildning av elevråden
________________
- Rektor/chef informerar om läsårsstarten
Rektor/cheferna informerar bl a om att:
- skolstarten varit lugn
- årskurs 1 började två dagar före övriga årskurser, utom på Kilströmska gymnasiet där
alla började samtidigt
- föräldramöten har genomförts
- behovet av särskilt stöd har ökat
- ventilationen fungerar dåligt i Psilanderkvarteret och af Chapmangymnasiet
- ett stödcenter, ”Slussen”, har inrättats, ett samarbete mellan af Chapmangymnasiet och
Törnströmska gymnasiet
- fortbildningen för lärare är eftersatt
- undervisning i mandarin har startat på af Chapmangymnasiet
- Carpe Diem har utökats med större lokaler och mer personal
- klassråd, ej elevråd, finns på Kilströmska gymnasiet
- ekonomiska förutsättning ej finns för att göra eleverna på det Individuella programmet
behöriga enligt GY11
- SFI-undervisningen har haft sommaruppehåll i fyra veckor
- Vuxenutbildningen har olika start- och sluttider för sina utbildningar
- samverkansavtal ”Gränslöst samarbete” har tecknats mellan Vuxenutbildningarna i
Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Tingsryds kommun Karlskrona kommun
och Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg för att ge ett bättre utbud av kurser
_______________
-

Svaret på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SFI
i Karlskrona kommun 2009
Mikael Thornéus redovisar svaret på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SFI.
________________
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- Antagning till gymnasieskolan
Göran Palmér informerar om årets antagning till gymnasieskolan.
_______________
-

Uppdrag att ta fram förslag till projekt för 16 – 19-åringar som inte
går i gymnasieskolan

Uppdraget innebär att, tillsammans med kommunledningsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen och handikappförvaltningen, kartlägga
och föreslå åtgärder för 16-19-åringar som inte går i gymnasieskolan.
_______________
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§ 60
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden augusti 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 236,2 mkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 augusti 2010 uppgår till en
positiv avvikelse om 0,9 mkr. I avvikelsen ingår inte ankomstregistrerade fakturor
för perioden.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- Gemensamma verksamheter

- 0,8 mkr
+ 0,8 mkr
+ 0,9 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till – 1,0 mkr. Underskottet hänförs till ökat behov av elevassistenter och de interkommunala kostnaderna.
I maj fattade utbildningsnämnden beslut om höstens programorganisation i den egna
gymnasieskolan utifrån de val som eleverna hade gjort vid denna tidpunkt. Detta
innebar färre klasser och program vilket delvis skulle finansiera det då befarade
underskottet.
Under sommaren och även en bit in på den här terminen byter eleverna program och
skola. I förhållande till beslutad organisation har elevantalen sjunkit med ca 30 elever
i den egna organisationen. Dessa elever har valt att studera hos annan huvudman.
Kostnaderna för det ”interkommunala nettot” d v s köp av plats hos annan huvudman,
har därmed ökat i jämförelse till tidigare lämnade uppgifter.
Trots elevminskningen i egen organisation har behovet av elevassistenter ökat i
förhållande till föregående år. Årets budget är knapp och kommer därför att överskridas med ca 1,5 mkr vid årets slut.
Fischerströmska gymnasiet visar ett negativt utfall vilket beror på utökning av
Carpe Diem. Elever med behov av denna skolform har ökat varför verksamheten
har utökats. Alternativet för eleverna hade varit att studera hos annan huvudman
och blivit inackorderade/placerade där. Utökning av verksamheten startade i
augusti och belastar årets utfall med ca 650 tkr. Den årliga kostnaden kommer
att uppgå till ca 1,0 mkr.
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I dagsläget finns några få positiva poster som medför att det beräknade underskottet
kommer att uppgå till -1,0 mkr vid årets slut. Underskottet hänförs dock till behovet
av elevassistenter och att fler elever väljer att studera hos annan huvudman.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Det befarade underskottet kommer att fördelas som ett generellt procentuellt sparbeting
på samtliga verksamheter inom förvaltningen. Verksamheterna kommer troligtvis
att få svårigheter att inrymma sparbetingen inom sina verksamheter varför områdena
ska lämna in konsekvensbeskrivningar.
Investeringsredovisning
Tilldelad investeringsram uppgår till 4,8 mkr. För perioden är 2,1 mkr redovisat vilket
följer upprättad investeringsplan.
Måluppfyllelserapportering
Utbildningsnämnden har inte möjlighet att presentera nämndens målsättningar för god
ekonomisk hushållning i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti. Statistik till
målen hämtas från skolverkets sammanställning över betyg och studieresultat för läsåret.
Uppgifterna presenterar skolverket under höstterminen. Utbildningsnämndens målsättning
för ekonomisk hushållning presenteras därmed i samband med årsbokslutet.
Personalnyckeltal för tertial 2 redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
1. att

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att utföra tekniska justeringar
av internbudgeten

2. att

fördela det befarade underskottet om – 1 mkr procentuellt på samtliga
verksamheter

3. att

godkänna delårsrapport och personaluppföljning per den 31 augusti 2010
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Yrkanden
Ordföranden yrkar, på Femklöverns vägnar, bifall till att-satserna 1 och 3 och avslag till
att-sats 2 i förvaltningens förslag samt yrkar följande tilläggsattsatser:

Sign

att

med anledning av befarat underskott i verksamheten 2010, på grund av
ökat assistentbehov höstterminen samt ökade interkommunala ersättningar
2010, hemställer utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 1,5 miljoner
kronor som ett engångsbelopp 2010 för att täcka årets prognostiserade
underskott

att

därefter utöka nämndens ram 2011 – 2013 med en miljon kronor årligen
för att finansiera de nu kända assistentbehoven.

Sign

Sign
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Socialdemokraterna yrkar bifall till Femklöverns tilläggsattsats 1 och avslag till
tilläggsattsats 2.
Proposition och besluta
Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 i förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 i förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar avslå denna.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 3 i förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på första tilläggsattsatsen och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Ordföranden ställer proposition på andra tilläggsattsatsen och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller den andra tilläggsattsatsen
röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Ja röstar: Ann-Louise Trulsson (M), Emma Henning (M), Peter Christensen (FP),
Jörgen Andersson (C), Arnstein Njåstad (M), Madeleine Sjögren (MP) och
Bruno Carlsson (SD).
Nej röstar: Bo Bergström (S), Hind Abdul-Wahab (S), Anna-Lee Wittenby (S),
Jörgen Anehäll (S), Ulrika Stenström (S) och Jonas Sandström (S).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla den
andra tilläggsattsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar således

Sign

att

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att utföra tekniska justeringar
av internbudgeten

att

godkänna delårsrapport och personaluppföljning per den 31 augusti 2010
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

med anledning av befarat underskott i verksamheten 2010, på grund av ökat
assistentbehov höstterminen samt ökade interkommunala ersättningar 2010,
hemställer utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 1,5 miljoner kronor
som ett engångsbelopp 2010 för att täcka årets prognostiserade underskott

att

därefter utöka nämndens ram 2011 – 2013 med en miljon kronor årligen
för att finansiera de nu kända assistentbehoven

Sign

Sign
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§ 61
Delegeringsärenden
Beslut om att hos Skolverket ansöka om det riktade statsbidraget för yrkesutbildning
för år 2011. UN2010.290.615
Beslut om antagning till gymnasiesärskolan. UN2010.301.617
Protokoll från Intagningsrådets sammanträden den 26/5, 1/6, 22/6, 28/6 samt 17/8.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 62
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 63
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

UN2010.283.042

§114
Delårsrapport per den 30 april 2010

Kommunfullmäktige

UN2010.281.004

§115
Gallrings- och bevarandeplan för
lednings- och stödprocesser i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2010.282.005

§117
Uppdatering av Policy för användning av
telefon, e-post, sociala medier och
Internet i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Länsstyrelsen

UN2010.81.047

Beslut att bevilja ansökan från Fischerströmska gymnasiet statsbidrag med
110 000 kronor till insatser för att öka
kunskapen och få större medvetenhet

bland invandrarelever och personal för
att motverka hedersrelaterat våld
Lärarförbundet

Sign

UN2010.257.612

Öppet brev till utbildningspolitikerna
i kommunen

Personalen vid gymnasie- UN2009.156.041
gymnasieskolorna

Beträffande neddragningar i skolbiblioteket huset Psilander respektive
kvarteret Läroverket samt
Yttrande över skrivelsen från
bibliotekschefen

Revisionen

UN2010.288.007

Granskning av Östersjöskolans
kontanthantering

Skolinspektionen

UN2010.137.613

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.269.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Karlskrona Praktiska Gymnasium i Karlskrona kommun

Sign

Sign
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Skolinspektionen

UN2010.219.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan EC
Gymnasium i Svängsta i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

UN2010.218.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Mikael
Elias Teoretiska Gymnasium i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.217.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan NTIgymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.223.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan SYAB
Transportgymnasium i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.286.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Kalmar
Praktiska Gymnasium i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.233.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan
Gymnasieskolan Galären i Karlskrona
kommun

Skolverket

Sign

Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän

Sveriges kommuner
och landsting

UN2010.224.612

Senareläggning av ansökningsdag
för studievägar i gymnasieskolan
inför läsåret 2011/2012

Sveriges kommuner
och landsting

UN2010.280.612

Ett skärpt skadeståndsansvar för
föräldrar

Sveriges kommuner
och landsting

UN2010.234.209

Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk
information mellan offentliga
myndigheter

Törnströmska gymnasiet

UN2010.250.612

Information om den rådande situationen
avseende praktikplatser för elever på
Sjöfartsprogrammet

Sign

Sign
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Utbildningsförvaltningen

UN2010.29.605

Yttrande över mål nr 1346-10
SYAB Transportgymnasium i
Karlskrona kommun angående
bidrag till fristående gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen

UN2010.236.610

Kommunal uppföljning av avbrott
vårterminen

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 64
Övrigt
Kompletteringsval
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Madeleine Sjögren (MP som ersättare i arbetsutskottet samt
som kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet

att

utse Arnstein Njåstad (M) till kontaktpolitiker för Fischerströmska
gymnasiet

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 december 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 9 december 2010

Sign

§ 65

Information
- 3KHV-enkäten
- Tillsynsrapport för af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska gymnasiet
- Handlingsplan LUPP

§ 66

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden oktober 2010

§ 67

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2011

§ 68

Resultat av Interna kontrollplanen för utbildningsnämnden 2010

§ 69

Tillägg till delegationsplanen

§ 70

Delegation – avskrivning av fakturafordran

§ 71

Sammanträdesplan 2011

§ 72

Delegeringsärenden

§ 73

Kurser och konferenser

§ 74

Anmälningsärenden

§ 75

Övrigt

Sign

Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 9 december kl 08.30 – 11.50

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson
1:e v ordförande Sofia Bothorp (MP)
ledamot
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M) fr o m kl 11.20 (beslutssammanträde)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Stefan Andersson (S)

Tjänstemän

tjänstgörande
ersättare

Claes Jogréus (M)
Arnstein Njåstad (M) fr o m kl 11.20 (föredragning)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Arnstein Njåstad (M) fr o m 11.20 (beslutssammanträde)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Madeleine Sjögren (MP)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)

utbildningschef
ekonom
ekonom
personalspecialist
verksamhetscontroller
utvecklingschef

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 65 - 75

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….

Sign

Sign
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§ 65
Information
- 3KVH-enkäten
Lena Netterstedt och Anders Svensson informerar om 3KVH-enkäten 2009-2010
som bl a innehåller:
- Antalet elever folkbokförda i kommunen/huvudman
- Antalet lärare/100 elever
- Antalet lärare med pedagogisk högskoleexamen
- Antalet elever med slutbetyg
- Genomsnittlig betygspoäng
- Andel elever exklusive Individuella programmet som fullföljde utbildningen inom
fyra år
- Andel elever som fått sitt förstahandsval tillgodosett
- Kostnad/elev för undervisning
- Kostnad/elev för lokaler och inventarier
- Kostnad/elev för läromedel, utrustning och skolbibliotek
- Information om enkät till eleverna i årskurs två
________________
- Tillsynsrapport för af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska gymnasiet
Lena Netterstedt informerar om rapporterna som bl a innehåller:
- Brister som ska åtgärdas
- Måluppfyllelse och resultat
- Pedagogisk ledning och utveckling av skolan
- Fokus på skolans uppdrag
- Skolans lärandemiljö
- Tillit till elevens förmåga
- Trygghet och studiero
- Enskild elevs rätt
_______________
Handlingsplan LUPP
Tommy Rönneholm informerar om handlingsplan för utbildningsförvaltningen utifrån
LUPP som antogs av förvaltningens ledningsgrupp den 22 november 2010 och som
innehåller:
- Elevinflytande och elevdemokrati
- Elevsociala frågor
- Individualisera
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 66
Delårsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden oktober 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 236,3 mkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2010 uppgår till en
positiv avvikelse om 5,4 mkr. I avvikelsen ingår inte ankomstregistrerade poster
för perioden.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- 2,4 mkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning och särvux + 4,8 mkr
- Gemensamma verksamheter
+ 3,0 mkr
Avvikelse för perioden är positiv och uppgår till 5,4 mkr, exklusive ankomstregistrerade poster.
Det ökade behovet av elevassistenter medför en större avvikelse för gymnasieskolorna. Avvikelsen för elevassistenterna för perioden uppgår till 1,0 mkr.
Fischerströmska gymnasiet har utökat antalet platser på Carpe Diem och fler
elever är i behov av SFU-undervisning vilket har medfört ökade kostnader för
gymnasiet. Måltidskostnaderna för perioden är preliminära då ingen överenskommelse om prissättningsmodellen är klar. Den preliminära modellen har medfört ökade kostnader och vidare har inte avbokningar av måltider skett i den utsträckning som är budgeterat.
Vuxenutbildningen, SFI, särvux och uppdragsutbildningen genererar ett större överskott för perioden. Överskottet beror på statsbidraget för yrkesvuxutbildningen som
har inkommit, dock har verksamheten inte än haft motsvarande kostnader.
De interkommunala kostnaderna d v s köp av plats hos annan huvudman har ökat
i jämförelse med föregående år och upprättad budget för 2010. Underskottet begränsas dock till 300 tkr genom att färre elever studerar i den egna gymnasieskolan
och att upprättad budgetkostnad per plats är något högre än utfallet.
Kostnaderna för köp av externa tjänster har ökat i förhållande till 2009. Ökningen
består i att fler elever har valt att studera hos annan huvudman.

Sign

Sign

Sign
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Prognos
Det prognostiserade utfallet per den 31 december 2010 uppgår till -1,0 mkr, vilket är
samma prognos som tidigare har lämnats under året. Underskott hänförs till ökat
behov av stöd till eleverna och de interkommunala kostnaderna.
Fler elever har valt fristående gymnasieskola medan antalet elever som väljer
annan kommun är relativt konstant. Dock har ingen större förändring skett av det
prognostiserade antalet elever i jämförelse med tidigare lämnad prognos.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott om – 1 mkr
Utbildningsförvaltningen föreslog i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti
att det befarade underskottet skulle fördelas procentuellt på samtliga verksamheter.
Utbildningsnämnden beslutade dock att hemställa hos kommunstyrelsen om ett
engångsbelopp om 1,5 mkr för 2010 för att täcka det prognostiserade underskottet.
Vid dags datum har inte kommunstyrelsen fattat beslut om eventuell täckning. Därmed kvarstår förvaltningens förslag att fördela underskottet procentuellt på samtliga
verksamheter.
Investeringsredovisning
Tilldelad investeringsram uppgår till 4,8 mkr. För perioden är 3,3 mkr redovisat vilket
följer upprättad investeringsplan.
Personaluppföljning
Personalnyckeltal per den 30 september redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fördela det befarade underskottet om -1 mkr procentuellt på samtliga
verksamheter

att

godkänna uppföljningen med prognos per den 31 oktober 2010 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 67
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2011
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de principer
som gäller i propositionen 2008/09:171 ”Offentliga bidrag på lika villkor”
och utifrån de ändringar och tillägg som är gjorda i propositionen 2009/10:157
”Bidragsvillkor för fristående skolor”.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Detta gäller
inte det individuella programmet. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med
verksamheten ingå i bidraget. Med undantag för bidrag för elever på det individuella
programmet ska det inte finnas möjlighet att träffa överenskommelse om bidragets
storlek.
Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget. Därför
ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas per budgetår.
Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser löpande budgetår ska motsvarande
resurser tilldelas de fristående skolorna. Från och med kalenderåret 2011 får
kommunen möjlighet att även minska bidragen under löpande budgetår till de fristående skolorna.
För att kommunen ska kunna besluta om bidragets storlek bör en fristående skola som
fått rätt till bidrag anmäla om verksamheten kommer att starta och i så fall när.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att fastställa bidragsbelopp för år 2011 till fristående skolor enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 68
Resultat av Interna kontrollplanen för utbildningsnämnden 2010
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 28 maj 2009 §103 ska varje nämnd besluta
om en intern kontrollplan vilket utbildningsnämnden gjorde den 4 februari 2010.
Resultatet av kontrollen redovisas från nämnden i årsbokslutet.
Intern kontrollplan definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål:
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
De områden som kontrolleras är skolornas Likabehandlingsplaner, avsaknaden
av betyg i kärnämnen samt kassahantering.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 47, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna resultatet av Interna kontrollplanen 2010

Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 69
Tillägg till delegationsplanen
I avvaktan på ny delegationsplan i och med den nya Skollagen bör tillägg göras för
de tre olika skolformerna som finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
Åtgärder mot kränkande behandling

14 a kap Skollagen

Aktuella bestämmelser i Diskrimineringslagen gällande
undervisning

Diskrimineringslagen
(2008:567)

Delegation ges till rektor/chef inom gymnasieskolorna och vuxenutbildningen samt
rektor gymnasiesärskolan.
Programfördjupning ska erbjudas enligt Skollagen 5 kap
17 §. Huvudmannen beslutar vilka kurser som ska erbjudas
som programfördjupning.

5 kap 17a §

Delegation ges till rektor/chef.
Huvudmannen beslutar om vilka kurser som ska erbjudas
som individuellt val. Eleven har dock rätt att som individuellt
val läsa vissa specificerade kurser

5 kap 18 §

Delegation ges till rektor/chef.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

tilläggen införs i delegationsplanen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 70
Delegation – avskrivning av fakturafordran
Redovisningsenheten går löpande igenom förvaltningarnas utestående kundfordringar och när dessa är obetalda efter ett halvår överlämnas dessa till inkassoföretag för indrivning om inte det finns särskilda skäl att avvakta. I samband med
detta görs en avskrivning av fordran i kommunens kundreskontra.
Beslut om denna avskrivning fattas av respektive förvaltning eller nämnd beroende
på vad respektive nämnds delegationsordning säger. Utbildningsförvaltningens
delegationsplan som antogs i januari 2003 reglerar inte denna åtgärd. Således är det
utbildningsnämnden som fattar beslut om avskrivning av fakturafordran.
Detta beslut är av expeditionskaraktär och borde därför delegeras till förvaltningschefen i vart fall för belopp upp till två basbelopp.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 49, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

delegera till förvaltningschefen att besluta om avskrivning av fordran
upp till ett belopp av två basbelopp

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 december 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
UN
Akten

11

Sammanträdesprotokoll
UN2010.394.006

§ 71
Sammanträdesplan 2011
Förslag till sammanträdesplan för 2011 redovisas,
Utbildningsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplanen för 2011.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 december 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 72
Delegeringsärenden
Beslut om lärarnas arbetsår för 2011/2012. UN2010.387.020
Beslutsattester från 1 september 2010. UN2010.21.020
Svar på ”Granskning av Östersjöskolans kontanthantering”. UN2010.288.007
Remissvar ”Medborgarundersökning 2010”. UN2010.289.106
Hänskjutande av arbetsmiljöansvaret för gymnasiebiblioteken. UN2010.308.026
AV-avgifter vårterminen 2011. UN2010.315.612
Lärlingsprogrammet förs över till af Chapmangymnasiet. UN2010.373.612

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 december 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 73
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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§ 74
Anmälningsärenden

Sign

K-G Svensson

UN2010.360.009

Tackkort.

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

UN2010.341.041

§ 169
Budget 2011 och plan 2012-2013.

Kommunstyrelsen

UN2010.369.041

§ 228
Oförändrad prissättning – försäljning
måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från och med den
1 januari 2011

Kommunstyrelsen

UN2010.368.020

§ 233
Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

UN2010.337.004

§ 145
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 september 2010

Kommunfullmäktige

UN2010.338.042

§ 146
Miljöbokslut för år 2009

Kommunfullmäktige

UN2010.339.042

§ 148
Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband med
behandling av delårsrapport april
2010

Kommunfullmäktige

UN2010.340.042

§ 149
Delårsrapport per den 31 augusti
2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2010.349.102

§ 171
Val av kommunalråd

Kommunfullmäktige

UN2010.377.102

§ 174
Kommunala val samt Karlskrona
kommuns medverkan vid val av
ombud till Sveriges kommuner och
landstings kongress

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Kommunfullmäktige

UN2010.378.102

§ 177
Regler för ersättare

Kommunfullmäktige

UN2010.379.002

§ 178
Riktlinjer för attest

Kommunfullmäktige

UN2010.380.041

§ 179
Fastställande av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011

Socialnämnden

UN2010.384.704

§ 127
Enkät, Karlskronaungdomars drogvanor

Skolinspektionen

UN2010.388.632

Tillsyn Fischerströmska gymnasiet

Skolinspektionen

UN2010.382.631

Kvalitetsgranskning av betygssättning i John Bauergymnasiet
i Karlskrona

Skolinspektionen

UN2010.321.631

Bidrag för riksrekryterande utbildning
med särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska
programmet vid Kalmar Waldorfskola

Skolinspektionen

UN2010.370.631

Bidrag för riksrekryterande utbildning
med egna examensmål vid Kalmar
Praktiska Gymnasium i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

UN2010.336.631

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan John Bauergymnasiet
i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.366.632

Skolbeslut för gymnasiesärskola efter
tillsyn av Kilströmska gymnasiet i
Karlskrona kommu

Skolinspektionen

UN2010.303.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Helgesbogymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.307.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Aspero
Idrottsgymnasium i Karlskrona
kommun

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Skolinspektionen

UN2010.347.619

Kvalitetsgranskning samhällskunskap
i gymnasieskolan

Skolinspektionen

UN2010.347.619

Kvalitetsgranskning av Törnströmska
gymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.321.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Kalmar
Waldorfskola i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2009.151.619

Uppföljning av kvalitetsgranskning av
skolsituationen för elever med
funktionsnedsättning i gymnasieskolan
i af Chapmangymnasiet i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

UN2010.269.631

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan Karlskrona Praktiska
gymnasium

Skolinspektionen

UN2010.200.631

Bidrag till nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående symnasieskolan Calmare Internationella Skola
i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.307.631

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan Aspero Idrottgymnasium i Karlskrona

Skolinspektionen

UN2010.138.631

Bidrag till nationellt godkänd idrottsutbildning

Skolinspektionen

UN2009.151.619

Skolbeslut efter tillsyn av Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona

Skolinspektionen

UN2009.151.619

Uppföljning av kvalitetsgranskning
av Ehrensvärdska gymnasiet

Rektor/chef af Chapmangymnasiet

UN2009.151.619

Kvalitetsgranskning av skolsituationen
för elever med funktionsnedsättning
i gymnasieskolan vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona kommun

Skolverket

UN2010.376.612

Vad gymnasieutbildning på nationella
program får kallas

Sign

Sign
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Skolverket

UN2010.330.612

Beslut angående ansökan om riksrekryterande estetisk spetsutbildning

Skolverket

UN2010.277.612

Beslut angående ansökan om riksrekryterande utbildning för sjöfartsutbildning

KS ordförande

UN2010.284.612

Uppdrag till kommunchefen att ta fram
förslag till projekt för 16-19-åringar
som inte går i gymnasieskolan

Lärare Elprogrammet

UN2010.305.612

El- och energiprogrammet, Datoroch kommunikationsteknik

_______________

Sign
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§ 75
Övrigt
Eva-Marie Malmgren frågar vad som händer i frågan om vuxenutbildningens
lokaler.
_______________

Ordföranden, 1:e v ordförande. 2:e v ordförande och utbildningschefen tackar
alla för gott samarbete under mandatperioden och önskar alla en riktigt god jul.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 januari 2011

Sign

§1

Information
- Presentation
- Information om Vuxenutbildningen

§2

Internbudget 2011

§3

Intern kontrollplan för utbildningsförvaltningen 2011

§4

Förslag till antagning i fri kvot och till organisation av antagningsråd

§5

Remissvar: Kostpolicy för Karlskrona kommuns kostenhet

§6

Val av arbetsutskott

§7

Val till handikapprådet

§8

Friskolebidrag

§9

Delegeringsärenden

§ 10

Kurser och konferenser

§ 11

Anmälningsärenden

§ 12

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Plats och tid

Vuxenutbildnings lokaler, Verkö
torsdagen den 27 januari 2011 kl 08.30 – 11.55

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Ulrika Svensson (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Bo Bergström (S)

ersättare

Mikael Hammarin (S)
Dennis Lager (S)
Axel Skröder (M)
Ola Svensson (SD)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
controller
Malin Frej
controller
Anders Svensson
kvalitetschef
Lena Netterstedt
utvecklingschef Tommy Rönneholm
rektor/chef
Mikael Thornéus
rektor med
Karl-Erik Olsson
utvecklingsansvar

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 7 februari 2011

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 1 - 12

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 februari 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….

Sign

Sign

3

Sign
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§1
Information
- Presentation
Ordföranden hälsar alla välkomna till en ny period med utbildningsnämnden.
Ledamöter, ersättare och tjänstemän presenterar sig.
________________
- Information om Vuxenutbildningen
Mikael Thornéus och Karl-Erik Olsson informerar om Vuxenutbildningens
verksamhet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekon
R/Ch
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2011.43.041

§2
Internbudget 2011
Utbildningsnämnden ansvarar för utbildning i gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning och svenska för invandrare.
Nämnden har ansvar för länets AV-central vilken dock ska upphandlas under 2011.
Verksamheterna inom utbildningsnämnden står inför stora förändringar under
kommande år. Gymnasieverksamheten ska avveckla den äldre gymnasiereformen
införa en ny reform och skollag samtidigt som elevunderlaget kommer att minska.
Gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen inväntar beslut från regeringen om nya
reformer 2011.
Målangivelser
Utbildningsnämndens verksamheter ska präglas av att elever och personal upplever
glädje, gemenskap, engagemang och motivation i en stimulerande miljö.
Alla elever ska få minst godkänt i alla kurser som finns i den individuella studieplanen.
Detta ska uppnås genom att:
- skolan ska utgå från var och ens förutsättningar och förmågor att lära och utvecklas
- skolan ska erbjuda särskilt stöd när behov föreligger
- skolan ska arbeta med de demokratiska värdena i en öppen och respektfull dialog
- skolan har nolltolerans vad gäller kränkningar
- skolan ska stimulera till nytänkande, ansvarstagande och ett kritiskt förhållningssätt
för att ge eleverna trygghet och handlingsmöjligheter i en föränderlig värld
- skolan ska uppmuntra till ökat elevinflytande över utbildningens innehåll och
former
Verksamhetsmål antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2010:
- Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka årligen från
dagens nivå för att under planeringsperioden nå minst 90 procent
- Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka. Det långsiktiga
målet ska vara 100 procent. Målet under planeringsperioden ska vara minst 95
procent.
- Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under
läsåret ska öka årligen för att 2013 vara minst 80 procent
- Samtliga elever i behov av stöd ska få erforderlig hjälp

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Planerade förändringar
I samband med det negativa utfallet i förhållande till budget 2009 fattade utbildningsnämnden beslut om neddragningar motsvarande 3,2 mkr. Besparingarna har gett en
positiv ekonomisk effekt för 2010 men har påverkat kvalitén i verksamheten negativt.
Ramen för 2010 utökades tillfälligt med 10 mkr, varav 4 mkr tillskjuts årligen. Under
hösten 2010 informerade utbildningsförvaltningen om bl a försämrade ekonomi- och
kvalitetsmått i förhållande till 3KHV och riket, och vilka åtgärder som krävs för att
förbättra dessa mått. I december 2010 fattade kommunfullmäktige beslut att tillskjuta
7,5 mkr för att höja kvalitén, 2 mkr till fortbildning och hållbar skola samt 0,7 mkr
för ökad hyreskostnad i samband med flytt av vuxenutbildningen. I praktiken innebär
detta en ramförstärkning om 3,5 mkr i förhållande till 2010 års budget. Förstärkningen
ska användas enligt följande:
- Hållbar skola och fortbildning
2 000 000
- Stöd till elever i form av fler elevassistenter, specialpedagoger/lärare
och socialt stöd
2 900 000
- Utökad personalvolym på biblioteket på Törnströmska gymnasiet
340 000
- Utökning av personal inom skolhälsovården
230 000
- Aktuella läromedel ska införskaffas och it-stödet i skolorna ska öka
och utvecklas
500 000
- Öka städning av skolornas lokaler
360 000
- Ökad marknadsföring och information
400 000
- Ny skollag kräver tillgång till psykolog
150 000
- Extra medel till handledning i modersmål
500 000
- Öka antal platser på Carpe Diem
760 000
- Reserv för eventuella insatser med anledning av skolinspektionens tillsyn 450 000
- Ökade resurser till kvalitets - och uppföljningsarbete
200 000
- Ökat elevbidrag till friskolorna
240 000
- Studie- och yrkesvägledare vuxenutbildningen
470 000
- Ökad hyreskostnad med anledning av flytt av vuxenutbildningen till
centrala Karlskrona
700 000
10 200 000
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna internbudget för 2011

att

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att utföra tekniska omräkningar
vid behov av internbudget 2011.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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2011.44.610

§3
Intern kontrollplan för utbildningsförvaltningen 2011
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 28 maj 2009 § 103 ska varje nämnd fatta
beslut om en intern kontrollplan. Resultatet redovisas från nämndsnivå i årsbokslutet.
Intern kontrollplan definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m

Kontrollmoment
Betygssättning av
projektarbetet
Åtgärdsprogram
Upphandlingar

Frekvens
1 gång

Kontrollansvarig
Kvalitetschef

Rapporttid Rapport till
20 juni
Förvaltningschef

1 gång
1 gång

Rektor/chef
Ansvarig ekonom

20 juni
30 sept

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta föreslagen intern kontrollplan för 2011

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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J Melin
L Pettersson
H Petersson
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2011.45.612

§4
Förslag till antagning i fri kvot och till organisation av antagningsråd
Den nya skollagen och gymnasieförordningen 6 kap,§3, ger huvudmannen möjligheten
att, på ett begränsat antal platser, anta elever till nationella program på grund av
särskilda skäl. Kravet är dock att eleven uppfyller behörighetskraven för det aktuella
programmet.
Utbildningsnämnden har sedan en lång tid arbetat med det som i den tidigare skollagen
och gymnasieförordningen kallades Intagningsråd, för frikvot elever. Rådet bemannades av utbildningsnämndens presidium och två rektor/chefer samt intagningssekreterare. Beslut fattades på delegation av nämnden.
Den nya gymnasieförordningen ger i stort samma förutsättningar för huvudmannen att
avsätta ett begränsat antal platser i organisationen till s.k. ”fri kvot” elever.
Eleverna måste dock ha full behörighet till det program som söks. Det innebär att man
utöver meritvärdet också prövas utifrån särskilda skäl.
Enligt gymnasieförordningen 6 kap. 3§.”Huvudmannen får besluta om att ett
begränsat antal platser ska avsättas för dem som:
1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför de övriga sökande
eller
2. kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betyg från
grundskolan.
Antal platser i den fria kvoten skall utökas om sådana utlandssvenska elever som
anges i 29 kap.7§ skollagen söker till utbildningen”.(utlandssvensk elev anses den
vara, vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utland, av vilka minst en skall vara
svensk medborgare).
Det som bör förtydligas i lagtexten eller tolkas är särskilda omständigheter. Dessa
bör vara:
1.medicinska skäl( studieförmågan har tillfälligt försämrats p g a sjukdom, skada
eller funktionshinder) eller
2.sociala skäl ( när studieförmågan tillfälligt försämrats p g a eleven eller någon
som står eleven nära drabbats av stor sorg eller andra problem).

Sign

Sign

Sign
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Med hänvisning till den nya gymnasieförordningen föreslås följande organisation av
antagningsrådet i Gy 11:
Utbildningsnämndens presidium, rektor/chef Törnströmska, af Chapman och Ehrensvärdska gymnasierna samt antagningssekreterare väljs/ utses att utgöra nämndens
antagningsråd .
Besluten fattas på delegation av nämnden . Ordförande i antagningsrådet är
utbildningsnämndens ordförande.
Rådet sammanträder då antagningssekreteraren påkallar möte i samband med frikvot
ärenden (under mars/ april) samt vid behov i särskilda fall inför slutantagningen (i
juni).
Totalt 2-3 möten/år. Inga extra ersättningar utgår då nämndens presidium fullgör
uppdraget inom ramen för sin ordinarie ersättning och tjänstemännen inom ramen för
sin tjänst.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

anta föreslagen modell till ” nytt ” antagningsråd.

att

anta den tolkning av ”särskilda omständigheter” enligt gymnasieförordningen
som föreslagits.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§5
Remissvar: Kostpolicy för Karlskrona kommuns kostenhet
Serviceförvaltningen har översänt förslag till kostpolicy för skolmåltidsverksamheten
till utbildningsnämnden för yttrande. Begäran om yttrande har också sänts till barnoch ungdomsnämnden.
Då utbildningsförvaltningen eftersträvar ett gemensamt yttrande med barn- och
ungdomsförvaltningen och ännu inte hunnit samråda i frågan föreslås att utbildningsnämnden ger arbetsutskottet delegation att yttra sig i ärendet, för att serviceförvaltningen ska kunna få svar inom utsatt tid.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ge utbildningsnämndens arbetsutskott delegation att yttra sig om
förslag till kostpolicy för skolmåltidsverksamheten.

Utbildningsnämnden önskar återrapportering i ärendet samt redogörelse för
hur pengarna används.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§6
Val av arbetsutskott
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C), Anna Ekström (FP),
Magnus Johansson (S) och Sandra Bengtsson (S) som ordinarie ledamöter
i utbildningsnämndens arbetsutskott

att

välja Bengt Fröberg (M), Lise-Lott Ejlefjärn-Nilsson (C), Hans-Göran
Håkansson (FP), Jonas Sandström (S) och Ylva Jonson (S) till ersättare
i utbildningsnämndens arbetsutskott

att

välja Emma Swahn-Nilsson (M) till ordförande, Jörgen Andersson (C) till
1:e v ordförande samt Magnus Johansson (S) till 2:e v ordförande i utbildningsnämndens arbetsutskott

_______________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Handikappförv
K Åkesson
Akten

Sammanträdesprotokoll
2011.47.102

§7
Val till Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Henrik Larsen (M) till ordinarie i Handikapprådet

att

välja Stefan Andersson (S) till ersättare i Handikapprådet

_______________

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekon
Akten

13

Sammanträdesprotokoll
2010.391.605

§8
Friskolebidrag, komplettering
Enligt Skollagens bestämmelser gäller följande:
”Om utbildningen enligt beslutet om rätt till bidrag motsvarar ett nationellt program
eller en nationell inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till det programmet eller den inriktningen.”
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i december beslutat om bidragsbelopp
för de program som anordnas i den egna kommunala gymnasieskolan. Det återstår
att fastställa bidragsbelopp för de program och nationella inriktningar som erbjuds
kommunens elever genom samverkansavtal med andra kommuner. I Karlskrona
kommuns fall gäller detta Fordonsprogrammets nationella inriktningar transport och
logistik, Naturbruksprogrammet, Livsmedelsprogrammet och Industriprogrammet. De
två sistnämnda programmen har Karlskrona kommun inga elever hos fristående
huvudmän på i dagsläget.
För sådana program gäller enligt SKL:s tolkning att man ska utgå ifrån anordnarkommunernas genomsnittliga fastställda bidragsbelopp när man fastställer de egna
bidragsbeloppen. Denna tolkning har även fått stöd i ett antal domar från Förvaltningsrätten i Växjö på senare tid. Enligt Förvaltningsrätten ställs inga särskilda
krav på hur samverkansavtalen ska vara utformade eller på att någon elev från
kommunen faktiskt ska ha utnyttjat erbjudandet om utbildning.
Följande bidragsbelopp förslås:
Fordonsprogrammet inriktning transport och logistik
Gymnasiesärskolan
Justering av Hantverksprogrammet p g a felskrivning

153 200 kr/elev/år
227 100 kr/elev/år
92 500 kr/elev/år

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2011 till fristående skolor enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§9
Delegeringsärenden
Delegering av arbetsmiljöansvaret för arbetsmiljöfrågor inom biblioteken
vid gymnasieskolan. UN2011.7.026

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

15

Sammanträdesprotokoll

§ 10
Kurser och konferenser
Göran Palmér informerar om att utbildning om Skollag och Gymnasieförordning
planeras den 4 maj.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§ 11
Anmälningsärenden

Sign

Förvaltningsrätten i Växjö UN2010.22.605

Dom angående beslut av utbildningsnämnden den 1 februari 2010 överklagat av Galären.

Förvaltningsrätten i Växjö UN2010.29.605

Dom angående beslut i utbildningsnämnden den 1 februari 2010 överklagat av SYAB Transportgymnasium
AB

Kommunfullmäktige

UN2011.6.041

§ 191
Budget 2011 och plan 2012-2013
för kommunens samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2011.5.042

§ 194
Budgetuppföljning per den 31 oktober
2010 för kommunens samlade verksamheter

Kommunstyrelsen

UN2011.28.041

§ 19
Förändringar p g a ny prissättning
beslutad i äldrenämnden – försäljning
måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från och med den
1 februari 2011

Skolinspektionen

UN2010.139.613

Beslut angående ansökan om
godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) som huvudman för
gymnasieskola i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.122.631

Beslut angående ansökan om
godkännande av Drivkraft Värend AB
som huvudman för gymnasieskola i
Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.126.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Drivkraft Värend AB
som huvudman för gymnasieskola i
Karlshamns kommun

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Skolinspektionen

UN2011.10.615

Beslut angående betygsrätt för Lernia
utbildning AB för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning
och svenskundervisning för invandrare

Skolinspektionen

UN2010.143.631

Beslut angående godkännande av
Stiftelsen Ariadne som huvudman
för gymnasiesärskola i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

UN2010.138.631

Beslut om ansökan om godkännande
av Aspero Friskolor AB som huvudman för gymnasieskola i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

UN2011.9.615

Beslut om betygsrätt för Information &
Kompetens i Sverige AB för utbildning
motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för
invandrare

Skolinspektionen

UN2010.126.631

Beslut om ansökan om godkännande
av Drifkraft Värend AB som huvudman för gymnasieskola i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

UN2010.124.631

Beslut om ansökan om godkännande
av IT-gymnasiet Sverige AB som
huvudman för gymnasieskola i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

UN2010.398.632

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan NTI-gymnasiet i
Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.399.632

Skolbeslut för vuxenutbildning efter
tillsyn av vuxenutbildningen i
Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.400.632

Skolbeslut för gymnasieskola efter
tillsyn av Törnströmska gymnasiet
i Karlskrona kommun

Sign

Sign
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Skolinspektionen

UN2010.129.631

Beslut om ansökan om godkännande
av Jensen education college AB som
huvudman för gymnasieskola i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

UN2010.127.631

Beslut om ansökan om godkännande
av Nordens Teknikerinstitut AB (NTI)
som huvudman för gymnasieskola i
Karlskrona kommun

Skolverket

UN2010.72.047

Beslutsmeddelande om statsbidrag
hösten 2010 för huvudmän som deltar
i försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning

Sydostsamverkan

UN2010.98.605

Avtal för samarbete och samverkan
inom region Samverkan Sydost

_______________

Sign
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Sammanträdesdatum Blad
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§ 12
Övrigt
-------

Sign

Sign

19

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 mars 2011

Sign

§ 13

Information
- Information av af Chapmangymnasiet
- Kvalitetsredovisning – vad är det?
- af Chapmangymnasiets kvalitetsredovisning
- GY11

§ 14

Bokslut 2010

§ 15

Ändring av utbildningsnämndens reglemente

§ 16

Friskolebidrag, komplettering

§ 17

Nya lokaler för vuxenutbildningen

§ 18

Delegeringsärenden

§ 19

Kurser och konferenser

§ 20

Anmälningsärenden

§ 21

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

af Chapmangymnasiets lokaler
torsdagen den 3 mars 2011 kl 08.30 – 12.30

Beslutande

ordförande
Emma Swahn-Nilsson (M)
2:e v ordförande Magnus Johansson (S)
ledamot
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Ulrika Svensson (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstemän

tjänstgörande
ersättare

Mikael Hammarin (S)
Axel Skröder (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)

ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Dennis Lager (S)
Ola Svensson (SD)
Sören Lund (KD)

utbildningschef
controller
controller
kvalitetschef
utvecklingschef
rektor/chef
rektor med
programansvar
fastighetsförvaltare

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm
Leif Pettersson
Tobias Ekblad
Emil Åsedal

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Magnus Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 4 mars 2011

Sign

Sign

Sign

2
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 13 - 21

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Magnus Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 mars 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….

Sign

Sign
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§ 13
Information
- Information om af Chapmangymnasiet
Leif Pettersson informerar om af Chapmangymnasiets verksamhet.
_______________
- Kvalitetsredovisning – vad är det?
Lena Netterstedt redogör för vad som bör ingå i en kvalitetsredovisning.
_______________
- af Chapmangymnasiets kvalitetsredovisning
Tobias Ekblad redogör för af Chapmangymnasiets kvalitetsredovisning som bl a
innehåller:
- Beskrivning av verksamheten
- Rutiner för kvalitetsarbete
- Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och resultat av
dessa
- Förutsättningar
- Arbetet i skolan
- Resultat
- Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen
_______________
- GY11
Göran Palmér informerar om vad GY11 innebär samt om hur sökandebilden
ser ut inför hösten 2011.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2011.82.041

§ 14
Bokslut 2010
Malin Frej och Göran Palmér informerar om årsredovisningen för 2010.
Utbildningsnämndens verksamheter visar en negativ avvikelse i förhållande till
budget. Utfallet per den 31 december uppgår till -1,9 mkr.
Årets budgetuppföljningar har visat på ett underskott om -1,0 mkr vid årets slut. Under
våren vidtog utbildningsnämnden åtgärder genom att fatta beslut att avveckla
programmen IB (International Baccaleureate) och energi, samt reducera klasser på
grund av sviktande elevunderlag inför höstterminen. Åtgärderna skulle möta
underskottet. Efter delårsbokslutet i augusti kvarstod dock underskottet om -1,0 mkr
vilket berodde på att fler elever valde annan huvudman och behovet av stöd ökade i
förhållande till budget. Förvaltningens förslag var att fördela ett generellt sparbeting
på samtliga verksamheter. Utbildningsnämnden såg dock svårigheter för
verksamheterna att uppfylla detta och hemställde hos kommunstyrelsen att få
underskottet täckt. Kommunstyrelsen avslog dock begäran. Vid sammanträdet i
december fattade utbildningsnämnden beslut om ett generellt sparbeting. Då beslutet
fattades sent på året har inte verksamheterna haft möjlighet att infria sparbetinget.
Elevvolymen i Karlskrona kommuns egna gymnasieskolor har minskat med 110 elever
i jämförelse med budgeterad elevvolym. Budget för det interkommunala nettot
(köp/sälj av utbildning) överskrids genom att fler elever har valt att studera hos annan
huvudman och färre elever från andra kommuner har valt att studera i någon av
Karlskrona kommuns skolor.
Under hösten var skolinspektionen i kommunen och utförde tillsyn på samtliga skolor.
Skolinspektionen konstaterade bland annat att målet att ge alla elever det särskilda
stöd som de har rätt till inte uppfylls. Behovet av stöd har ökat under flera år och årets
resurser har inte räckt till. Stödet kommer dock att förstärkas under 2011.
Under 2009 fördes verksamheten för kosten över till serviceförvaltningen. Principerna
för prissättning och rutiner kring portionspriset har varit förvirrande under året och
ledde till oklara budgetförutsättningar för skolenheterna. Framförallt har inte avbokning
av måltider fungerat vilket har lett till att skolenheterna har fått betala fullt portionspris.
SFI (undervisning svenska för invandrare) är en stor del av verksamheten inom
vuxenutbildning. Andelen övriga invandrare (studerande vid BTH, anhöriginvandrare)
som inte finansieras via flyktingintroduktionen har ökat och generar ett underskott för
denna verksamhet.
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Sign

Sign
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forts. § 14
Med anledning av ovan yrkar utbildningsnämnden på att underskottet skrivs av och
inte förs över som en resultatreglering till 2011 års budget.
Utbildningsnämnden har tagit hela investeringsutrymmet om 4,8 mkr till förfogande.
Medlen har använts till inköp av inventarier och lokalanpassningar.
Marianne Hansson informerar om personalbokslutet för 2010 som bl a innehåller:
• Anställningsprövning
• Rekrytering
• Friskvård
• Personalprogrammet
• Rektorsutbildningen
• Ledarutbildning
• Löneöversyn
• Omställningsreserv
• Personalnyckeltal
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 februari, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsredovisning för år 2010

att

hos kommunstyrelsen begära att nämndens negativa resultat om -1,9 mkr
inte skall återställas

Yrkanden
Magnus Johansson (S) yrkar följande tilläggsattsatser
att

nämnden får en redovisning av orsaken till sjunkande resultat samt

att

skolorna till nämnden redovisar möjligheter, metoder och åtgärder
för att uppfylla de av kommunfullmäktige beslutade målen

Proposition
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsattsatserna och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.

Sign

Sign

Sign
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forts. § 14
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna årsredovisning för år 2010

att

hos kommunstyrelsen begära att nämndens negativa resultat om -1,9 mkr
inte skall återställas

att

nämnden får en redovisning av orsaken till sjunkande resultat samt

att

skolorna till nämnden redovisar möjligheter, metoder och åtgärder
för att uppfylla de av kommunfullmäktige beslutade målen

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Kommunfullmäktige
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Sammanträdesprotokoll
2011.82.041

§ 15
Begäran om ändring av reglemente
Enligt reglemente svarar utbildningsnämnden för Psilander Grafiska. Eftersom
verksamheten inte längre finns under nämndens ansvarsområde, begärs härmed
ändring av utbildningsnämndens reglemente.
Psilander Grafiska finns efter genomförd organisationsförändringar under serviceförvaltningens ansvar.
Vidare så har ansvaret för gymnasiesärskolan och särvux tillförts utbildningsnämndens
ansvarsområde under 2009, detta måste också regleras i samband med nytt beslut.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 februari, § 4, beslutat föreslå
utbildningsnämnden besluta
att

hos kommunfullmäktige begära ändring av reglemente enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 mars 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
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Sammanträdesprotokoll
2011.84.605

§ 16
Friskolebidrag, komplettering
Enligt Skollagens bestämmelser gäller följande:
”Om utbildningen enligt beslutet om rätt till bidrag motsvarar ett nationellt program
eller en nationell inriktning som elevens hemkommun erbjuder, ska bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till det programmet eller den inriktningen.”
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i december beslutat om bidragsbelopp
för de program som anordnas i den egna kommunala gymnasieskolan. Det återstår
att fastställa bidragsbelopp för de program och nationella inriktningar som erbjuds
kommunens elever genom samverkansavtal med andra kommuner. I Karlskrona
kommuns fall gäller detta Fordonsprogrammets nationella inriktningar transport och
logistik, Naturbruksprogrammet, Livsmedelsprogrammet och Industriprogrammet. De
två sistnämnda programmen har Karlskrona kommun inga elever hos fristående
huvudmän på i dagsläget. Utbildningsnämnden fastställde bidragsbelopp för Fordonsprogrammets nationella inriktning transport vid sitt sammanträde i januari. Det som
återstår är att fastställa bidragsbelopp för Naturbruksprogrammet.
För sådana program gäller enligt SKL:s tolkning att man ska utgå ifrån anordnarkommunernas genomsnittliga fastställda bidragsbelopp när man fastställer de egna
bidragsbeloppen. Denna tolkning har även fått stöd i ett antal domar från Förvaltningsrätten i Växjö på senare tid. Enligt Förvaltningsrätten ställs inga särskilda
krav på hur samverkansavtalen ska vara utformade eller på att någon elev från
kommunen faktiskt ska ha utnyttjat erbjudandet om utbildning.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner: Emmaboda,
Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström, Ronneby, Karlshamn
och Kalmarsunds gymnasieförbund.
Naturbruksprogrammet erbjuds Karlskrona kommuns elever genom samverkansavtal
med Ronneby kommun. Ronneby kommuns fastställda bidragsbelopp för detta
program uppgår till 197 798 kr.
Karlskrona kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor med Naturbruksprogrammet blir därmed 197 800 kr per elev och år.

Sign

Sign
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forts. § 16
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 februari, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2011 till fristående skolor för naturbruksprogrammet till 197 800 kr per elev och år.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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2011.85.286

§ 17
Nya lokaler för vuxenutbildningen
Utbildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått uppdraget att hitta nya,
centralt belägna lokaler till vuxenutbildningen.
Tillsammans med Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har ett enda lokalalternativ funnits motsvara vuxenutbildningens behov, Försäkringskassans f d
lokaler i kv Viborg.
I denna fastighet finns tillräcklig lokalyta ledig på plan ett och två för att rymma
hela vuxenutbildningen, särvux och uppdragsutbildningen. Årshyran ligger på
samma nivå (3,8 – 3,9 Mkr).
Ärendet måste beslutas i kommunfullmäktige, vilket tidigast kan ske den 29 april
2011. För att möjliggöra tidplanen med flyttning senast i november i år, måste
projektering och viss rivning påbörjas snarast. Fastighetsägaren vill ha garantier upp
till 1 Mkr för nedlagda kostnader fram till fullmäktigesbeslut, d v s om fullmäktige
säger nej får kommunen stå för de upparbetade kostnaderna på upp till 1 Mkr.
Utbildningsförvaltningen bör ställa denna garanti, vilken ryms inom det exakta
tillskottet på 1,5 Mkr enligt ovan.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

hos tekniska förvaltningen beställa projektering av lokaler för vuxenutbildningen i kv Viborg samt att lämna begärd garanti upp till 1 Mkr enligt
ovan.

Utbildningsnämnden diskuterar ärendet och enas om att ”inflyttning senast
den 11 november 2011” ska stå i beslutet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

hos tekniska förvaltningen beställa projektering av lokaler för vuxenutbildningen i kv Viborg, med inflyttning senast den 11 november 2011
samt

att

lämna begärd garanti upp till 1 Mkr enligt förslaget

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 18
Delegeringsärenden
Delegation till Upphandlingsenheten att slutförhandla och sluta avtal avseende
införskaffande av Skolportal. UN2011.59.050
Arbetsutskottets besluta angående remissvar avseende förslag till kostpolicy
Karlskrona kommuns kostenhet. UN2010.390.460

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 19
Kurser och konferenser
---------________________
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§ 20
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

UN2011.54.701

Uppföljning av kommunrådet samt
förslag på fortsättning

Skolinspektionen

UN2011.39.632

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan Karlskrona Praktiska
gymnasium i Karlskrona

Skolinspektionen

UN2010.137.631

Beslut: Ansökan om godkännande av
Plusgymnasiet AB som huvudman för
gymnasieskola i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.139.631

Beslut: Omprövning avseende ansökan om god kännande av Nordens
Teknikerinstitut AB (NTI) som
huvudman för gymnasieskola i
Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2011.80.631

Beslut: Ansökan om godkännande av
Plusgymnasiet AB som huvudman för
gymnasieskola i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.347.619

Beslut: Uppföljning av kvalitetsgranskning av Törnströmska gymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.126.631

Beslut: Ansökan om godkännande av
Drivkraft Värend AB som huvudman
för gymnasieskola i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

UN2010.125.631

Beslut om rätt till bidrag för gymnasieutbildning i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.122.631

Beslut: Ansökan om godkännande av
Drivkraft Värend AB som huvudman
för gymnasieskola i Kalmar kommun

Skolverket

UN2011.36.047

Statsbidrag för yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning
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§ 21
Övrigt
Digitala handlingar diskuteras.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2011

Sign

§ 22

Information
- Information om Ehrensvärdska gymnasiet
- Ehrensvärdska gymnasiets kvalitetsredovisning
- Preliminär antagning
- Aktuell statistik från Skolverket

§ 23

Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om utökad rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium i
Karlskrona kommun

§ 24

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas
Gymnasieskola i Karlskrona kommun

§ 25

Yttrande över ansökan från Galären utbildningar AB om utökad rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Karlskrona kommun

§ 26

Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökad rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska
gymnasium i Karlskrona kommun

§ 27

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Karlskrona Praktiska
Gymnasium i Karlskrona kommun

§ 28

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om utökad rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Karlskrona
kommun

§ 29

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kalmar Praktiska Gymnasium
i Kalmar kommun

§ 30

Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas
Gymnasieskola i Kalmar kommun
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§ 31

Yttrande över ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om utökad rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Helgesbogymnasiet i
Kalmar kommun

§ 32

Yttrande över ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om utökad rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstorpsgymnasiet i
Kalmar kommun

§ 33

Yttrande över ansökan från IT-Gymnasiet i Sverige AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan IT-Gymnasiet i Kalmar i Kalmar
kommun

§ 34

Yttrande över ansökan från Jensen Education College AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Jensen gymnasium Kalmar i
Kalmar kommun

§ 35

Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Kalmar
kommun

§ 36

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om utökad rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Kalmar kommun

§ 37

Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Kalmar
kommun

§ 38

Yttrande över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Karl-Oskarskolan i Ronneby
kommun

§ 39

Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Karlshamns kommun

§ 40

Yttrande över ansökan från EC Utbildning AB om rätt till bidrag för utbildning
vid den fristående gymnasieskolan EC Gymnasieskola i Karlshamns kommun

§ 41

Delegeringsärenden

§ 42

Kurser och konferenser

§ 43

Anmälningsärenden

§ 44

Övrigt
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Plats och tid

Ehrensvärdska gymnasiets lokaler
onsdagen den 20 april 2011 kl 08.30 – 12.10

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)

ersättare

Axel skröder (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson
Sören Lund (KD)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
controller
Malin Frej
controller
Anders Svensson
kvalitetschef
Lena Netterstedt
utvecklingschef Tommy Rönneholm
administrativ chef Pia Brante
rektor/chef
Johan Melin
rektor med
Mattias Liedholm
programansvar

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sandra Bengtsson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Sandra Bengtsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 22
Information
- Information om Ehrensvärdska gymnasiet
Johan Melin informerar om Ehrensvärdska gymnasiets verksamhet.
_______________
- Ehrensvärdska gymnasiets kvalitetsredovisning
Mattias Liedholm redogör för Ehrensvärdska gymnasiets kvalitetsredovisning som
bl a innehåller:
- Beskrivning av verksamheten
- Rutiner för kvalitetsarbete
- Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och resultat av
dessa
- Förutsättningar
- Arbetet i skolan
- Resultat
_______________
- Preliminär antagning
Tommy Rönneholm informerar om resultatet av den preliminära antagningen
till gymnasieskolan.
_______________
- Aktuell statistik från Skolverket
Lena Netterstedt informerar om Skolverkets personalstatistik för gymnasieskolan
läsåret 10/11.
________________
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§ 23
Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om utökad rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium i
Karlskrona kommun
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
-

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 15-25 elever per årskurs. Detta
ger fullt utbyggt 58 elever per utbildning. Det totala antalet elever vid fullt utbyggd
verksamhet anges till 75 elever år 2016 för Aspero Idrottsgymnasium.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda Barn- och
fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa med 32 utbildningsplatser vilket ger 96
platser på fullt utbyggd inriktning.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 april 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
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personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________
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§ 24
Yttrande över ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas
Gymnasieskola i Karlskrona kommun
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från
hösten 2012 få starta utbildningarna:
- Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk (Stylist)
- Estetiska programmet, inriktning Bild- och formgivning (Modedesign)
- Estetiska programmet, inriktning Bild- och formgivning (Inredningsdesign)
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap
- Humanistiska programmet, inriktning Kultur
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 16 elever per utbildning och
årskurs, förutom Hantverksprogrammet vars inriktning Övriga hantverk erbjuds med
25 platser. Detta ger fullt utbyggt 48 respektive 75 elever per utbildning och 267
elever totalt för Drottning Blankas Gymnasium.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda Estetiska
programmet med inriktning Bild- och formgivning med 8 utbildningsplatser per
årskurs, vilket ger en fullt utbyggd inriktning med 24 platser.
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 32 utbildningsplatser per inriktning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 96 utbildningsplatser på inriktningen
Beteendevetenskap.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
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huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt. Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen.
Denna minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag 2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
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Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
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program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________
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§ 25
Yttrande över ansökan från Galären utbildningar AB om utökad rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Karlskrona kommun
Galären utbildningar AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningarna:
-

Teknikprogrammet, inriktning Design och produktutveckling, inriktning
Informations- och medieteknik samt inriktning Samhällsbyggande och miljö

-

Estetiska programmet, inriktning Estetik och media

-

Hotell- och turismprogrammet, inriktning Turism och resor

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 14 elever per utbildning och
årskurs, förutom Hotell- och turismprogrammets inriktning Turism och resor, som
beräknas till 20 elever per årskurs. Detta ger fullt utbyggt 42 respektive 60 elever per
utbildning, vilket innebär en total utökning av 228 elever för John Bauergymnasiet.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda Estetiska
programmet, inriktning Estetik och media med 8 utbildningsplatser per inriktning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 24 utbildningsplatser på inriktningen.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
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Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
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kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
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personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 26
Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om utökad rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska
gymnasium i Karlskrona kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012
få utöka befintlig verksamhet med utbildningarna:
-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap

-

Ekonomiprogrammet, inriktning Juridik

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och en total utökning med 180
elever för Mikael Elias Teoretiska Gymnasium.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda
Samhällsvetenskaps-programmet med 32 utbildningsplatser per inriktning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 96 utbildningsplatser på inriktningen Samhällsvetenskap.
Ekonomiprogrammet erbjuds med 16 utbildningsplatser per årskurs på inriktningen
Juridik. Detta ger fullt utbyggt 48 utbildningsplatser på inriktningen.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 april 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

19

Sammanträdesprotokoll

Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
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Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
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klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
______________
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§ 27
Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Karlskrona
Praktiska Gymnasium i Karlskrona kommun
Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningarna:
-

Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport

-

Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk

-

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa respektive Socialt arbete

-

Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna Hotell och konferens respektive
Turism och resor

Antalet elever på samtliga program beräknas till 8 elever per inriktning och årskurs,
förutom Hotell- och turismprogrammet där antalet elever beräknas till 4 per inriktning
och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 24 respektive 12 elever per utbildning och en total utökning
med 120 elever för Karlskrona Praktiska Gymnasium.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda Barn- och
fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa med 32 utbildningsplatser vilket ger 96
platser på fullt utbyggd inriktning. Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell
och konferens, erbjuds med 16 utbildningsplatser vilket ger 48 platser på fullt utbyggd
inriktning.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
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Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
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grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 april 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

25

Sammanträdesprotokoll

Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 28
Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om utökad rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Karlskrona
kommun
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få utöka
befintlig verksamhet (med start HT 2011) med utbildningarna:
-

Vård- och omsorgsprogrammet

-

Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap

-

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa

-

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 elever per årskurs. Antalet
platser för inriktningen Husbyggnad är ej redovisade. Detta ger fullt utbyggt 72 elever
per utbildning (förutom inriktningen Husbyggnad). Totalt redovisar Plusgymnasiet AB
en utbyggnadsplan med 576 platser för Plusgymnasiet (inkl tidigare medgivna
tillstånd) utan att närmare ange den övriga programvisa fördelningen av antalet platser.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda samtliga
sökta program med inriktningar. För Bygg- och anläggningsprogrammet motsvarar
antalet planerade utbildningsplatser inför HT 2011 dagens antal sökande.
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds med 16 utbildningsplatser per årskurs vilket
ger 48 platser på fullt utbyggt program. Naturvetenskapsprogrammet erbjuds med 32
utbildningsplatser per inriktning och årskurs, vilket ger 96 platser på fullt utbyggd
inriktning Naturvetenskap. Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa,
erbjuds med 30 utbildningsplatser per årskurs vilket ger 90 platser på fullt utbyggd
inriktning. Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad, erbjuds med
32 utbildningsplatser per årskurs vilket ger 96 platser på fullt utbyggd inriktning.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
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huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
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Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
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program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 29
Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om utökad rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kalmar Praktiska Gymnasium
i Kalmar kommun
Baggium Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
-

Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 8 elever per årskurs och fullt
utbyggd inriktning till 24 elever.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
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En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
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verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
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§ 30
Yttrande över ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om rätt
till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Drottning
Blankas Gymnasieskola i Kalmar kommun
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från
hösten 2012 få starta utbildningarna:
-

Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk (Stylist)

-

Estetiska programmet, inriktning Bild- och formgivning (Modedesign)

-

Estetiska programmet, inriktning Bild- och formgivning (Inredningsdesign)

-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap

-

Humanistiska programmet, inriktning Kultur

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 16 elever per utbildning och
årskurs, förutom Hantverksprogrammet vars inriktning Övriga hantverk erbjuds med
25 platser. Detta ger fullt utbyggt 48 respektive 75 elever per utbildning och 267
elever totalt för Drottning Blankas Gymnasium.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda Estetiska
programmet med inriktning Bild- och formgivning med 8 utbildningsplatser per
årskurs, vilket ger en fullt utbyggd inriktning med 24 platser.
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 32 utbildningsplatser per inriktning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 96 utbildningsplatser på inriktningen
Beteendevetenskap.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
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Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
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grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 april 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

36

Sammanträdesprotokoll

Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 31
Yttrande från HS Naturbruksgymnasium AB om utökad rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Helgesbogymnasiet i Kalmar
kommun
HS Naturbruksgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten
2012 få starta utbildningarna:
-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och
kommunikation

-

Fordons- och transportprogrammet, inriktning Transport

Antalet elever på den sökta inriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet är
beräknad till 20 elever per årskurs vilket ger för fullt utbyggd inriktning 60 elever.
Fordons- och transportprogrammets inriktning Transport är beräknad till 12 elever per
årskurs och full utbyggd inriktning till 36 elever. Detta innebär en utökning med totalt
96 elever.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda samtliga
inriktningar av Samhällsprogrammet med 32 platser per inriktning och årskurs. Detta
ger för fullt utbyggd inriktning 96 utbildningsplatser.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
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Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
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Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar.
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Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och personal riskerar
verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en följd av
anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste avsätta tid,
kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en klar risk för
verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav som ställs på
utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
_______________
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§ 32
Yttrande över ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om utökad
rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstorpsgymnasiet i Kalmar kommun
HS Naturbruksgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten
2012 få starta utbildningarna:
-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Medier, information och
kommunikation

-

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Mark och anläggning

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 20 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 60 elever per utbildning och 120 elever totalt för
Ingelstorpsgymnasiet.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda samtliga
inriktningar av Samhällsprogrammet med 32 platser per inriktning och årskurs. Detta
ger för fullt utbyggd sökt inriktning 96 utbildningsplatser.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
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händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
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Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar.
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Personalen måste avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven,
vilket innebär en klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål
och andra krav som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsnämndens förslag
________________
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§ 33
Yttrande över ansökan från IT-Gymnasiet i Sverige AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan IT-Gymnasiet i Kalmar i Kalmar
kommun
IT Gymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012
få starta utbildningarna:
-

Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik

-

Estetiska programmet, inriktning Estetik och media

-

El- och energiprogrammet, inriktning Dator och kommunikationsteknik

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och 270 elever totalt för ITGymnasiet i Kalmar.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda det Estetiska
programmet med inriktning Estetik och media med 8 platser och fullt utbyggd
inriktning med 24 platser.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
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Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
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Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar.
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Personalen måste avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven,
vilket innebär en klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål
och andra krav som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 34
Yttrande över ansökan från Jensen Education College AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Jensen gymnasium Kalmar i
Kalmar
JENSEN Education College AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten
2012 få starta utbildningarna:
-

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi

-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna Beteendevetenskap respektive
Medier, information och kommunikation

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 20 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 60 elever per utbildning och 180 elever totalt för
JENSEN gymnasium Kalmar.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda
Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi med 32 utbildningsplatser. Fullt utbyggt ger
detta 96 utbildningsplatser på inriktningen. Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds
med 32 platser på samtliga inriktningar. Detta ger fullt utbyggt 96 platser per
inriktning.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
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Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
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Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar.
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Personalen måste avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven,
vilket innebär en klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål
och andra krav som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 35
Yttrande över ansökan från Ljud & Bildskolan AB om rätt till bidrag för
utbildning för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Kalmar kommun
Ljud & Bildskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
starta utbildningarna:
-

Estetiska programmet, inriktningarna Bild och formgivning respektive Estetik och
media

-

Teknikprogrammet, inriktningarna Design och produktutveckling respektive
Informations- och medieteknik

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 20 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 60 elever per utbildning och det totala antalet elever för
Lund & Bildskolan anges till 240 .
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda det Estetiska
programmet med 8 platser per årskurs på sökta inriktningar. Fullt utbyggda
inriktningar ger 24 platser per inriktning.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
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Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
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Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar.
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Personalen måste avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven,
vilket innebär en klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål
och andra krav som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 36
Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om rätt till bidrag för utbildning
vid den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Kalmar kommun
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få starta
utbildningarna:
-

Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk (Stylist)

-

Vård- och omsorgsprogrammet

-

Estetiska programmet, inriktning Estetik och media

-

Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell och konferens

-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 72 elever per utbildning och det totala antalet elever för
Plusgymnasiet anges till 720 .
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda Vård- och
omsorgsprogrammet med 16 utbildningsplatser per årskurs och fullt utbyggt program
med 48 platser. Det Estetiska programmet erbjuds med 8 platser per årskurs på sökt
inriktning och fullt utbyggd inriktning ger 24 platser. Hotell- och turismprogrammet
erbjuds med 16 utbildningsplatser per årskurs på sökt inriktning. Det ger fullt utbyggt
48 platser. Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 32 utbildningsplatser per
inriktning och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 96 utbildningsplatser på inriktningen
Samhällsvetenskap.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
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Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
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grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
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Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 april 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

61

Sammanträdesprotokoll
2011.81.631

§ 37
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Kalmar kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
starta utbildningarna:
-

Hotell- och turismprogrammet, inriktning Turism och resor

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 12 elever per årskurs och fullt
utbyggt till 36 elever.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
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En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
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verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
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§ 38
Yttrande över ansökan från Karl-Oskar Utbildning AB om rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Karl-Oskarskolan i
Ronneby kommun
Karl-Oskar Utbildning AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
starta utbildningarna:
-

Handels- och administrationsprogrammet, inriktningarna Administrativ service
respektive Handel och service

-

Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi

-

Estetiska programmet, inriktning Estetik och media

-

Lärlingsutbildningarna Handels- och administrationsprogrammet, inriktning
Administrativ service, Handels- och administrationsprogrammet, inriktning Handel
och service

-

Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap

Antalet elever beräknas till 15 elever per utbildning och årskurs på Handels- och
administrationsprogrammet. Detta ger fullt utbyggt 45 elever per sökt inriktning.
Antalet elever på Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi beräknas till 25 elever per
årskurs och för fullt utbyggd inriktning till 75 elever. Antalet elever på
lärlingsutbildningarna beräknas till 10 elever per årskurs och utbildning och för fullt
utbyggda utbildningar till 30 elever per utbildning. Samhällsprogrammets sökta
inriktning beräknas till 25 elever per årskurs och fullt utbyggd inriktning beräknas till
75 elever. Det totala antalet elever för Karl-Oskarskolan beräknas till 280.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att HT 2011 erbjuda Handels- och
administrationsprogrammet, inriktning Handel och service med 16 utbildningsplatser
per årskurs och fullt utbyggd inriktning med 48 platser. Det Estetiska programmet
erbjuds med 8 platser per årskurs på sökt inriktning och fullt utbyggd inriktning ger 24
platser. Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 32 utbildningsplatser per
inriktning och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 96 utbildningsplatser på inriktningen
Samhällsvetenskap.
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Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
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Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
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Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar. Personalen måste
avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven, vilket innebär en
klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål och andra krav
som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 39
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Karlshamns kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2012 få
starta utbildningarna:
-

Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk

-

Hotell- och turismprogrammet, inriktning Turism och resor

Antalet elever på de Hantverksprogrammet, inriktning Övriga hantverk beräknas till 8
elever per årskurs och vid fullt utbyggd inriktning till 24 elever. Hotell- och
turismprogrammets sökta inriktning beräknas till 14 elever per årskurs och fullt
utbyggd beräknas elevantalet till 42. Det ger totalt 66 elever vid de sökta
utbildningarna.
Inom samverkansområdet (Emmaboda, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Oskarshamn,
Tingsryd, Växjö kommuner, samt Kalmarsunds gymnasieförbund) erbjuds samtliga
nationella program inför läsåret 2011/2012.
Marknadsandelar och ekonomi
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet karaktäriseras av
en kraftigt ökande konkurrens, såväl mellan kommunala huvudmän och fristående
huvudmän som mellan olika fristående aktörer. Lokalt förankrade mindre fristående
huvudmän ersätts i snabb takt av större aktörer inom ramen av andra typer av
ägarförhållanden.
Såväl antalet gymnasiala friskolor som befintliga friskolors programutbud har ökat
kraftigt.
Detta sker samtidigt som elevunderlaget minskar i kommunen och i regionen. Denna
minskning med början 2009/2010 beräknas resultera i ett 20 % lägre elevunderlag
2015.
Dessa förutsättningar har inneburit förändringar för den kommunala skolan med
ändrad organisation och sämre ekonomi.
Den allt hårdare konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör i sig ytterligare en
ekonomisk riskfaktor för kommunen, då kommunen ansvarar för utbildningsutbudet i
händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad friskola. Kommunen har, enligt
gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla gymnasieutbildning av god kvalitet.
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Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom ramen
för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser, vilket innebär ökade
svårigheter för kommunen och samverkansområdet att långsiktigt planera för och
dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
En bedömning av marknadsläget gjordes år 2010 inför år 2011 (då gymnasiereformen
träder i kraft) som en konsekvens av då medgivna tillstånd för gymnasiala friskolor i
kombination med den pågående antagna elevminskningen. Kommunens andel av
elevvolymen bedömdes minska till ca 53 % under planeringsperioden 2011-2015.
Om därutöver antalet beviljade platser år 2010 tilläts öka, enligt ansökningarna inför
2011, så bedömdes två till tre av de fyra befintliga kommunala gymnasieskolorna ligga
i riskzonen för nedläggning.
Nyttjandegraden av det befintliga antalet gymnasiala friskoleplatser bedöms 2011 vara
ca 44 %, en ökning från föregående år med ca 7 %.
Under åren 2008-2011 bedöms antalet elever placerade hos fristående huvudman ha
ökat från ca 12 % till ca 21 %, i förhållande till det totala elevantalet respektive år.
Aktuella ansökningar för perioden 2012 – 2014, om dessa beviljas, omfattar totalt
1158 platser (möjligen något mer då antalet platser är ofullständigt redovisat).
Det totala antalet möjliga gymnasiala friskoleplatser, om dessa ansökningar beviljas,
förväntas därmed år 2014 uppgå till 2088 platser. Detta ska ses i relation till
befolkningsprognosen som för aktuell åldersgrupp omfattar 2051 individer år 2014.
Den aktuella åldersgruppen motsvarar alltså i stort antalet möjliga friskoleplatser –
som därutöver fritt kan utökas.
Sammanfattningsvis (och med hänsyn till osäkerhetsfaktorer i bedömningsunderlaget)
innebär nuvarande marknadssituation att den kommunala gymnasieskolan på sikt löper
risk att utraderas.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola
samtidigt med motsvarande utbud på friskola. Antingen kan den kommunala
utbildningen inte erbjudas eller så blir utbildningen inte ekonomiskt försvarbar vare
sig för kommunen eller respektive friskola att anordna. Mindre kostnadseffektiva
grupper ger en högre kostnad per elev för alla parter. Det innebär att kommunens
kostnader ökar antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän. Kostnadsläget är för Karlskrona kommun mycket lågt, varför ökade
kostnader oundvikligen innebär försämrad utbildningskvalitet. Ökade kostnader utan
motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av allmänna medel. Om
kommunen tvingas välja bort utbildningar i sitt utbud sker även en begränsning i
elevernas valmöjligheter.
Personal
Idag finns inom utbildningsförvaltningen ca 400 anställda varav drygt 200 är
gymnasielärare. Om samtliga nya ansökningar medges och befintliga tillstånd utnyttjas
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innebär det drastiska personalnedskärningar under perioden 2012-2015. Med de
turordningsregler som finns i kommunal verksamhet innebär det en kvarvarande
personal med mycket hög medelålder. Möjligheten att erbjuda kvalitativt bra
utbildningar med en personalstruktur där alla åldrar finns representerade omintetgörs.
Omfattande neddragningar kommer att medföra stora kostnadsökningar och
omställningskostnader. Det är inte möjligt att fullt ut synkronisera neddragning av
verksamhet med uppsägning av personal. Utbildningar som läggs ner kommer att
behöva fasas ut under en treårsperiod vilket ger merkostnader för en reducerad, mindre
kostnadseffektiv och sämre pedagogiskt ändamålsenlig organisation.
Lokaler
Lokalbehovet minskar dramatiskt om flera gymnasieskolor behöver läggas ner. De
gymnasiala friskolorna har hittills inte valt eller önskat att nyttja kommunala
skollokaler utan valt egna lokallösningar. Det finns därför en uppenbar risk att
kommunen kommer att stå med tomma lokaler i stor omfattning där tillkommande
utbildningar hos fristående gymnasieskolor förvärrar situationen ytterligare.
Många av hyreskontrakten löper under lång tid och kommer inte att kunna sägas upp i
den takt som blir nödvändig. Liksom med personalkostnaderna kommer en utfasning
av program och utbildningar att behöva göras under en treårsperiod. Det uppstår därför
omställningskostnader när speciallokaler och lokaler för yrkesutbildningar måste vara
kvar under utfasningsperioden. Detta innebär också att med fler godkända
friskoleutbildningar kommer kommunalekonomiskt dubbla lokalkostnader att
förekomma under en överskådlig framtid.
Valet inför Gymnasieskola 2011 visar ett ökande intresse för studieförberedande
utbildningar på bekostnad av yrkesutbildningar, vilket kan får kännbara konsekvenser
vid ökad konkurrens om dessa elever i form av avvecklingskostnader för utrustning
och lokaler.
Att lägga ned skolor och kostsamma utbildningar av framför allt yrkesinriktad karaktär
innebär en stor engångskostnad i form av kvarvarande kapitalkostnad för gjorda men
ej avskrivna investeringar. Det blir också mycket kostsamt att på nytt starta upp ett
program eller utbildning om utbudet senare visar sig inte tillhandahållas av den
fristående aktören.
Kvalitet
Konsekvensanalysen ger att en allt mer drastisk omfördelning inom verksamhetens
budget blir ofrånkomlig, en omfördelning som i ökad utsträckning kommer att få ett
antal negativa konsekvenser för de kommunala utbildningarnas kvalitet och för
kommunernas förmåga att garantera det kommunala utbudet. Ekonomiska resurser
måste omfördelas från pedagogisk verksamhet till merkostnader som en följd av
organisationsförändringar. Förutom ovan beskrivna kostnadsökningar för lokaler och
personal riskerar verksamheterna kostnadsdrivande arbetsmiljökonsekvenser som en
följd av anpassningskraven i samband med dessa förändringar.
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Personalen måste avsätta tid, kraft och engagemang för att klara omställningskraven,
vilket innebär en klar risk för verksamhetens förmåga att motsvara de nationella mål
och andra krav som ställs på utbildningarnas kvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
________________
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§ 40
Yttrande över ansökan från EC Utbildning AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan EC Gymnasieskola i
Karlshamns kommun
EC Utbildning AB har hos Skopinspektionen ansökt om att från hösten 2012
få starta nationellt godkänd idrottsutbildning.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

kommunen avstår möjligheten att yttra sig i detta ärende

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
_______________
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§ 41
Delegeringsärenden
Delegering av medicinska ledningsuppgifter inom utbildningsnämndens
ansvarsområde. UN2011.122.026
Beslut angående ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden februari 2011 UN2011.43.041

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 42
Kurser och konferenser
Ordföranden påminner om utbildningen den 4 maj angående den nya skollagen.
________________
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§ 43
Anmälningsärenden
Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Folkmängd 2010-12-31

Kommunfullmäktige

UN2011.133.042

Justering av budgetramar – budget
2011 och planer 2012 - 2013

Kommunfullmäktige

UN2010.130.534

IT Infrastrukturprogram

Kommunfullmäktige

UN2011.131.004

Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag den
1 februari 2011

Kommunstyrelsen

UN2011.137.004

Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunstyrelsen

UN2011.138.615

Nya lokaler för den kommunala
vuxenutbildningen

Skolinspektionen

UN2010.138.631

Beslut: Ansökan om godkännande av
Aspero Friskolor AB som huvudman
för gymnasieskola i Karlskrona
kommun

Skolverket

UN2011.94.612

Beslut: Ansökan om deltagande i
försöksverksamhet med det fjärde
tekniskt år i gymnasieskolan

Sveriges Kommuner

UN2011.141.040

Vårpropositionen för år 2011
och Landsting

______________
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§ 44
Övrigt
Val av ledamöter och ersättare till Springerska fonden
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

välja Jörgen Andersson (C), Henrik Larsen (M), Emma Swahn-Nilsson (M),
Jonas Sandström (S) och Jonna Lengstedt (S) till ordinarie ledamöter i
Springerska fonden samt

att

välja Lise-Lotte Ejlefjärd-Nilsson (C), Tommy Andersson (MP), Sören
Lund (KD), Dennis Lager (S) och Ylva Jonsson (S) till ersättare i
Springerska fonden.

_______________

Val av ledamöter och ersättare i Stipendienämnden för postgymnasiala
stipendier
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Anna Ekström (FP) och Magnus Johansson (S) till ordinarie ledamöter
i Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier

att

välja Axel Skröder (M) och Sandra Bengtsson (S) till ersättare i Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier

________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 12 maj 2011
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Plats och tid

Törnströmska gymnasiets lokaler
torsdagen den 12 maj 2011 kl 08.30 – 12.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Ulrika Svensson (S)
Mikael Hammarin (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)

ersättare

Ann-Mari Sternulf (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)

utbildningschef
controller
controller
budgetchef
rektor/chef
”””rektor med
programansvar
””””””

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Åke Karlsson
Håkan Petersson
Leif Pettersson
Johan Melin
Mikael Thornéus
Britt-Louise Rickardt
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Marie Franzén
Peter Simonsson
Tobias Ekblad
Mattias Liedholm
Kristin Erlandsson
Karl-Erik Olsson
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Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonas Sandström (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jonas Sandström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 45
Information
- Information om Törnströmska gymnasiet
Håkan Petersson informerar om Törnströmska gymnasiets verksamhet.
_______________
- Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
Håkan Petersson, Marie Franzen. Britt-Louise Rickardt och Peter Simonsson
redogör för Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning som bl a innehåller:
- Beskrivning av verksamheten
- Rutiner för kvalitetsarbete
- Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och resultat av
dessa
- Förutsättningar
- Arbetet i skolan
- Resultat
- Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen
_______________
- SKL:s jämförelsetal
Åke Karlsson redogöra för SKL:s jämförelsetal som bl a innehåller:
- Standardkostnadsanalys – förskola – gymnasieskola – äldreomsorg – individ- och
familjeomsorg
- Syftet med ett utjämningssystem
- Gymnasieskola, kronor per elev, hemkommunens kostnad
- Gymnasieskola, kronor per elev 2008, skolkommunens kostnad
- Gymnasieskolans avvikelser
_______________
- Rektorernas redogörelse för frågor ställda av utbildningsnämnden
Johan Melin, Leif Pettersson, Håkan Petersson, Kristin Erlandsson och Mikael
Thornéus svarar på frågorna ställda av utbildningsnämnden.
________________
- Delårsbokslut
Malin Frej informerar om delårsbokslutet. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
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§ 46
Svar till Skolinspektionen
Syftet med tillsynen är att bidra till kvalitetsförbättring, bedöma verksamhetens
kvalitet i förhållande till de nationella målen, kontrollera att lagar och förordningar,
läroplaner och andra författningar följs samt att återrapportera utvecklingsbehov på
nationell nivå till regeringen.
Skolinspektionens tillsyn fokuserar på faktorer som har betydelse för en god
lärandemiljö samt elevernas möjlighet att uppnå kunskapsmålen.
Inspektionen koncentrerar sig på fyra områden: mål och uppfyllelse av resultat,
pedagogisk ledning och utveckling av skolan, skolans lärandemiljö samt enskild elevs
rätt.
Utbildningsnämnden har av fullmäktige 15 december 2010 erhållit fyra nya mål under
innevarande mandatperiod, bl a att alla elever ska uppnå minst godkänt i alla kurser
och att alla elever som har behov av särskilt stöd ska få det.
I budgetprocessen erhöll utbildningsnämnden 7,5 miljoner för att återskapa specifika
tjänster, vilka av besparingsskäl dragits in 1 januari 2010. Dessa tjänster är av
väsentlig karaktär för måluppfyllelsen.
I dagsläget ges inga extra medel, för införandet av Gymnasieskola 2011, varken av
kommunen eller staten, varför det är osäkert när de kvalitetshöjande åtgärderna kan
genomföras 2011. Införandet av gymnasiereformen beräknas, för åk 1 på grund av nya
program, ämnen och kurser m m, kosta mellan 3 och 5 miljoner för
utbildningsnämnden utöver redan tilldelade medel.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna svaren till Skolinspektionen

att

sända svaren till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
_______________
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§ 47
Beslut om bidrag till SYAB Transportgymnasium för kalenderåret 2010
SYAB Transportgymnasium AB i Kalmar överklagade förvaltningschefens
delegationsbeslut om bidrag för år 2010 till Förvaltningsrätten i Växjö.
Förvaltningsrätten beslutade i dom den 2010-12-14 att upphäva detta beslut. Målet
visades åter till utbildningsnämnden för ny handläggning och nytt beslut. Det nya
beslutet får inte vara till SYAB:s nackdel.
Av förvaltningsrättens dom framgår att man godkänner det sätt på vilket bidraget var
beräknat, men menar att utbildningsnämnden i sitt beslut inte visat att bidraget
bestämts efter samma grunder som samverkanskommunerna tillämpar vid
resursfördelning till de egna gymnasieskolorna. För att kunna visa detta har underlag
begärts in från Karlshamns och Oskarshamns kommuner, de underlag som erhållits
bifogas.
Skolinspektionen har genom beslut den 2009-12-15 fastställt att fordonsutbildningen
vid SYAB Transportgymnasium ska hänföras till den nationella inriktningen transport.
Karlskrona kommun anordnar inte denna inriktning inom Fordonsprogrammet.
Inriktningen erbjuds kommunens elever genom samverkansavtal med Karlshamns och
Oskarshamns kommuner. För sådana program gäller enligt Sveriges Kommuner och
Landstings tolkning att man ska utgå ifrån anordnarkommunernas genomsnittliga
fastställda bidragsbelopp när man fastställer de egna bidragsbeloppen. Denna tolkning
har även fått stöd i ett antal domar från Förvaltningsrätten i Växjö. Enligt
Förvaltningsrätten ställs inga särskilda krav på hur samverkansavtalen ska var
utformade eller på att någon elev från kommunen faktiskt ska ha utnyttjat erbjudandet
om utbildning.
Bidragsbelopp för fordonsprogrammet inriktning transport:
Karlshamns kommun
Oskarshamns kommun

179 048 kr
126 355 kr

Med stöd av ovanstående fastställs 2010 års bidrag till SYAB Transportgymnasium till
nedanstående belopp:
Program

Årsbelopp

Månadsbelopp

Fordonsprogram inriktning transport

152 702 kr

12 725 kr

I ovanstående belopp ingår ersättning för skolmåltider.
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Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut om bidrag till SYAB Transportgymnasium,
med dnr 2010.29.605, vilket upphävts av Förvaltningsrätten i Växjö.
Även Karlshamns kommuns beräkning överklagades till Förvaltningsrätten, utfallet
blev att Karlhamns kommun gjorde om sin beräkning och kom då fram till ett högre
belopp än det som låg till grund för det tidigare, nu upphävda beslutet. Retroaktiv
reglering av tidigare utbetalt bidrag kommer att ske så snart beslutet vunnit laga kraft,
det vill säga då tiden för överklagande gått ut.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa 2010 års bidrag till SYAB Transportgymnasium för
Fordonsprogrammets inriktning transport till 152 702 kr/elev

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________
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§ 48
Val till Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Mikael Hammarin (S) som ersättare i Handikapprådet

________________
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§ 49
Justering av utbildningsnämndens delegationsplan
Med anledning av Skollagens (2010:800) 16 kap 32 § gällande behörighetsbedömning av sökande till nationellt program föreslås att utbildningschefen
får detta på delegation.
Utbildningsnämnden beslutar
att

ändra delegationsplanen enligt föreslagna tillägg.

_______________
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§ 50
Delegeringsärenden
-------________________
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§ 51
Kurser och konferenser
---------________________
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§ 52
Anmälningsärenden
--------______________
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§ 53
Övrigt
Sammanträdestider
Tiden för utbildningsnämndens sammanträden diskuteras.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utbildningsnämndens sammanträde ska börja kl 08.00 på försök

_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 1 juni 2011

Sign

§ 54

Information
- Information från fackliga representanter
- Fischerströmska gymnasiet och Kilströmska gymnasiet
- Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
- Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning
- En till en-projektet

§ 55

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning

§ 56

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2010

§ 57

Slutlig utbildningsorganisation lå 2011/12

§ 58

Delegeringsärenden

§ 59

Kurser och konferenser

§ 60

Anmälningsärenden

§ 61

Övrigt
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Plats och tid

Fischerströmska gymnasiets lokaler
onsdagen den 1 juni 2011 kl 08.00 – 12.15

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Mikael Hammarin (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP), beslut fr o m kl 11.30
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Hans-Göran Håkansson (FP), föredragning t o m kl 11.30

ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Axel Skröder (M)
Hans-Göran Håkansson (FP), beslut fr o m kl 11.30
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
controller
Anders Svensson
kvalitetschef
Lena Netterstedt
administrativ chef Pia Brante, §54
personalspecialist Marianne Hansson
rektor
Håkan Karlsson, §54
rektor med
Kristin Erlandsson
programansvar
rektor/chef
Mikael Thornéus, §54
rektor med
Karl-Erik Olsson, 54
utvecklingsansvar
LR- representant Dag Persson, §54
LF-representant Carina Lindahl, §54
SSR-representant Daniel Timms, §54
SKTFMats Viebke, §54
representant
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Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Ulrika Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Ulrika Svensson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 54
Information
- Information från fackliga representanter
Dag Persson, LR, Carina Lindahl, LF, Daniel Timms, SSR och Mats Viebke, SKTF,
informerar.
- Fischerströmska gymnasiet och Kilströmska gymnasiet
Kristin Erlandsson och Håkan Karlsson informerar om Fischerströmska gymnasiets
respektive Kilströmska gymnasiets verksamhet.
- Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
Kristin Erlandsson redogör för Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning och
pekar främst på ”åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen”.
- Vuxenutbildnings kvalitetsredovisning
Mikael Thornéus och Karl-Erik Olsson redogör för Vuxenutbildnings kvalitetsredovisning.
- En till en-projektet
Pia Brante informerar om att projektet är i planeringsfasen och redovisar kostnadsuppskattning för projektet.
_______________
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§ 55
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt personalnyckeltal för utbildningsnämnden april 2011
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 243,2 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2011 uppgår till en
positiv avvikelse om 0,7 mnkr. I avvikelsen ingår inte ankomstregistrerade
fakturor för perioden.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
• Gymnasieskolan
- 0,3 mnkr
• Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
+ 1,0 mnkr
• Gemensamma verksamheter
+ 0,0 mnkr
Gymnasieskolorna genererar en negativ avvikelse för perioden om 0,4 mnkr.
Prissättningen av måltider är fortfarande preliminär och har genererat underskott
för perioden. Utfallet är högre än föregående år trots en minskad elevvolym.
Diskussioner pågår med serviceförvaltningen om prisnivån. Till hösten kommer
förvaltningen att införa tallriksautomater där eleverna får registrera sin måltid med
id-kort. Lösningen innebär att förvaltningen kommer att betala för faktiskt antal
portioner.
Vuxenutbildningens överskott om 1,0 mnkr beror på att uppdragsutbildningen har
fakturerat intäkter men inte erhållit motsvarande kostnader under perioden.
De gemensamma verksamheterna balanserar utfallet för perioden men det finns
avvikelser mellan verksamheterna. En större negativ avvikelse är det interkommunala
nettot d v s köp och sälj av utbildningsplatser hos annan huvudman.
Det prognostiserade utfallet i förhållande till budget per den 31 december är beräknat
till 0 mnkr, under förutsättning att utbildningsnämnden vidtar föreslagna åtgärder
vilka motsvarar 5,8 mnkr.
Förslag till åtgärder för att uppnå en budget i balans
Utbildningsnämndens ram förstärktes med 10,2 mnkr under 2010. Förstärkningen
avser 2,0 mnkr för hållbar skola och fortbildning, 0,7 mnkr avser ökade hyreskostnader för vuxenutbildningens nya lokaler och resterande medel fördelades
enligt beslut av utbildningsnämnden.
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Insatserna är ett led i att förbättra och utveckla kvalité och uppföljningsarbetet.
Insatserna är också åtgärder till de brister som presenterades i Skolinspektionens
tillsynsrapport i februari. Enligt Skolinspektionen skall åtgärder vidtas inom tre
månader från att rapporten offentliggjorts.
I samband med uppföljningsrapporten i februari fattade utbildningsnämnden beslut att
skjuta upp delar av verkställigheten av insatser som omfattas av ramförstärkningen om
7,5 mnkr för att täcka befarat underskott. För att en budget i balans ska uppnås föreslår
utbildningsförvaltningen att nedan åtgärder skjuts ytterligare framåt i avvaktan på
eventuell finansiering av den nya gymnasiereformen och en mer tillförlitlig bild av
elevernas sökbild.
Följande insatser är verkställda. Ramen för dessa uppgår till 3,1 mnkr.
• Ökad ram till elevassistenter
• Ökning av personal på biblioteket på Törnströmska gymnasiet
• Fler platser på Carpe Diem
• Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen från och med sommaren 2011
• Ökad marknadsföring och vederhäftig information
Nedanstående insatser är inte verkställda och föreslås därmed finansiera befarat
underskott. Ramen för insatserna uppgår till 4,4 mnkr.
• Ökning av personal inom skolhälsovården
• Aktuella läromedel ska införskaffas och öka IT-stödet i skolorna
• Öka städning av skolornas lokaler
• Stöd till elever i form av fler specialpedagoger
• Tillgång till psykolog
• Extra medel till handledning i modersmål
• Reserv för eventuella insatser med anledning av Skolinspektionens tillsyn
• Ökade resurser till kvalité och uppföljning
• Ökat elevbidrag till friskolorna
• Studie- och yrkesvägledare till vuxenutbildningen från och med sommaren 2011
Personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltalen för perioden 10.12 – 11.03 som
bl a innehåller:
• Antal tillsvidareanställda
• Antal visstidsanställda
• Årsarbetare tillsvidareanställda
• Timavlönade
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad
• Övertid/fyllnadstid
• Sjukdagar
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

hemställa hos kommunfullmäktige att med hänvisning till beslut om att
medel går före mål täcka det befarade underskottet genom att skjuta fram
delar av de insatser, i enlighet med ovan förslag, som kommunfullmäktige
fattade beslut om per den 15 december 2010 och därmed skjuta på de åtgärder som framkommit i Skolinspektionens rapport

att

täcka det befarade underskottet genom att ta i anspråk den övergripande
reserven om 0,8 mnkr och reserven för hållbar skola och fortbildning 0,6 mnkr

att

i övrigt godkänna uppföljningen per den 30 april 2011 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Särskilt yttrande
Magnus Johansson (S) lämnar på socialdemokraternas vägnar särskilt yttrande
enligt följande:
”Vi vill med detta särskilda yttrande påpeka att vi inte tycker att man ska redovisa ett
prognostiserat noll-resultat när man ser att verksamheten går mot ett minus på 5,8
miljoner för 2011. Vår uppfattning är att en prognos ska visa hur det faktiskt ser ut och
inte förutsätta att ännu ej fattade beslut ska innebära nödvändiga besparingar. Vi
menar snarare att detta förfaringssätt visa en bild av utbildningsnämndens ekonomi
som inte är sanningsenlig. Den korrekta redovisningen av nämndens prognos bör enligt
vår uppfattning vara att visa på ett minus på 5,8 miljoner för 2011.”
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Bengt Fröberg (M) föreslår att hela utbildningsnämnden ska ställa sig bakom socialdemokraternas yttrande.
Ordföranden ställer proposition på Bengt Fröbergs förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.

Utbildningsnämnden beslutar således
att

Sign

Sign

hemställa hos kommunfullmäktige att med hänvisning till beslut om att
medel går före mål täcka det befarade underskottet genom att skjuta fram
delar av de insatser, i enlighet med ovan förslag, som kommunfullmäktige
fattade beslut om per den 15 december 2010 och därmed skjuta på de åtgärder som framkommit i Skolinspektionens rapport
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att

täcka det befarade underskottet genom att ta i anspråk den övergripande
reserven om 0,8 mnkr och reserven för hållbar skola och fortbildning 0,6 mnkr

att

i övrigt godkänna uppföljningen per den 30 april 2011 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ställa sig bakom socialdemokraterna särskilda yttrande.

________________
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§ 56
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2010
Enligt förordningen SFS 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som
ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheterna, utbildningens måluppfyllelse och åtgärder
av brister ska bl a redovisas. Antalet anmälda kränkningar är en uppgift som tillkom
2008.
Utbildningsförvaltningens Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för 2010
gäller de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, särskolegymnasiet, kommunala
vuxenutbildningen, svenska för invandrare och särskild undervisning för vuxna.
Rektorerna anger att måluppfyllelsen är god inom många områden vad gäller elevernas
kunskapsresultat. En liten nedgång syns dock.
Flera tjänster drogs in av besparingsskäl januari 2010 men lärarkategorin var undantagen. Utbildningsnämnden hade som mål att lärartätheten skulle nå rikssnittet. Lärartätheten i Karlskrona var 8,1 och rikssnittet 8,2 så målet nåddes nästan.
De mål som finns i Skolplanen är inte nådda men ligger nära målen även om en
minskning jämfört med 2009 finns. 87 procent av eleverna fick sitt förstahandsval
medan målet är 90 procent. 81 procent (exkl Individuella programmet) erhöll slutbetyg
efter 4 år och målet är 85 procent. Den genomsnittliga betygspoängen är 14,3 mellan
målet är 14,5. Målet att avsätta 1,5 procent till kompetensutveckling är inte heller nått.
Många enheter har avsatt 0,7 procent eller lägre.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2011, § 16, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2010

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
________________
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§ 57
Slutlig utbildningsorganisation lå 2011/12
Den preliminära utbildningsorganisationen för nästa läsår stämmer i stora drag med
nuvarande sökandebild. Antalet obehöriga elever är i år en mer än vanligt osäker
faktor på grund av de förändrade behörighetskraven. För de studievägar som i dagsläget har få sökande planeras för möjligheten att integrera icke fullt behöriga elever
i undervisningsgrupperna inom ramen för programinriktat individuellt alternativ
och yrkesintroduktion.
Jämfört med föregående läsår är årets organisation bantad med 44 elevplatser.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna utbildningsorganisationen för gymnasieskolorna i enlighet
med den preliminära organisationen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 58
Delegeringsärenden

Förordnande av vikarierande rektor/chef vid Fischerströmska gymnasiet.
UN2011.33.023
Förordnande av vikarierande utbildningschef. UN2011.30.023
Förordnande av tjänsteföreträdande rektor vid Ehrensvärdska gymnasiet.
UN2011.33.023

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 59
Kurser och konferenser
---------________________
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§ 60
Anmälningsärenden

Sign

Karlskrona kommuns

UN2011.199.605

Brev till elever med anledning av att
PLUS-gymnasiet ej startar hösten 2011

Kommunfullmäktige

UN2011.176.102

§ 43
Kommunala val

Kommunfullmäktige

UN2011.203.042

§ 48
Årsredovisning för år 2010 Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

UN2011.175.042

§ 49
Revisionsberättelse år 2010 och beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

UN2011.174.042

§ 52
Uppföljning per den 28 februari 2011
för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2011.173.003

§ 56
Begäran om ändring av reglemente för
utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige

UN2010.172.042

§ 61
Resultatreglering bokslut 2010 samt
överföring av kvarvarande
investeringsmedel

Sveriges Kommuner
och Landsting

UN2011.162.612

Cirkulär 11:22
Möjlighet att träffa samverkansavtal
kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU)

Sveriges Kommuner
och Landsting

UN2011.163.027

Cirkulär 11:23
Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare
och förskollärare
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§ 61
Övrigt
Göran Palmér informerar om ett projekt mellan socialförvaltning, skola och
polis angående sociala insatsgrupper.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
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§ 62

Information
- Kommunala informationsansvaret
- Skolmyndigheter
- Antagningsstatistik
- Kontaktpolitikerverksamhet

§ 63

Svar på motion angående Droger i skolan

§ 64

Delegeringsärenden

§ 65

Anmälningsärenden

§ 66

Övrigt
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 1 september 2011 kl 08.00 – 15.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Svensson (S)
Ulrika Svensson (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Axel Skröder (M)

ersättare

Dennis Lager (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

utbildningschef
kvalitetschef
utvecklingschef

Göran Palmér
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Ulrika Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 8 september 2011

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 62 - 66

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Ulrika Svensson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 september 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
Sign

Sign

2

Sign

Sammanträdesdatum

1 september 2011
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

3

Sammanträdesprotokoll

§ 62
Information
- Kommunala informationsansvaret
Tommy Rönneholm informerar om förslag till handlingsplan för det Kommunala
informationsansvaret. Handlingsplanen innehåller:
- Förebyggande åtgärder
- Rutiner vid studieavbrott
- Grundläggande uppföljning
- Att erbjuda ungdomarna
- Genomförande
- Nätverk
- Fysisk planering
________________
- Skolmyndigheter
Lena Netterstedt informerar om följande skolmyndigheter:
Skolverket som styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och skolors
arbete med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna.
Skolinspektionen som ska bedriva verksamhet inom tillsyn, kvalitetsgranskning och tillståndsprövning och kontrollera så kommuner och skolor följer
lagar och bestämmelser.
Specialpedagogiska skolmyndigheten som arbetar för att barn, unga och
vuxna oavsett funktionsförmåga får förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
_______________
- Antagningsstatistik
Tommy Rönneholm informerar om årets antagning till gymnasieskolan.
________________
- Kontaktpolitikerverksamhet
Göran Palmér beskriver förslag till modell för kontaktpolitikerverksamhet.
_______________
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Kommunledningsförvaltningen
Doris Larsson
Akten

§ 63
Svar på motion angåenden Droger i skolan
Sverigedemokraterna har, via Christopher Larsson, inlämnat en motion
angående drogtester i skolan där kommunfullmäktige föreslås uppdra åt
berörd nämnd att ”utreda möjligheterna för införandet av slumpmässiga
drogtester i mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolan”.
I motionen framförs att drogproblematiken är stor i samhället och att man
önskar förebygga detta genom sitt förslag att införa drogtester i skolan. Man
föreslår bl a att omfattande information om missbruksbeteende ska genomföras samt att sommarjobb enbart ska erbjudas ungdomar som deltar i
drogtester.
Skolinspektionen har vid flera tillfällen uttalat sig om drogtester inklusive
slumpvisa drogtester i skolan och i skrivelse daterad 2011-06-17 framkommer
att Skolinspektionen säger nej till slumpvisa drogtester i grundskolan samt
kommunala gymnasieskolor. Här framförs att även JO påtalar vikten av att
medverkan i ett drogtest är frivillig.
Det är däremot tillåtet att genomföra drogtester om det sker med reellt och fullt
samtycke från eleverna (för elever under 18 år även samtycke från målsman)
vid genomgång av farliga moment eller vid misstanke om att en elev är drogpåverkad.
Vid Utbildningsnämndens möte 2010-04-08 informerades om att drogtest får
utföras under förutsättning att det är frivilligt för eleven då misstanke om
drogpåverkan hos enskild elev förekommer. Då testas denne elev.
Alla elever får testas då det i undervisningen finns farliga moment, eftersom
samtliga elevers säkerhet måste säkras. Information om detta ska lämnas av
skolan redan inför ansökningstillfället.
Elev som inte låter sig drogtestas kan stängas av från farliga moment och
någon alternativ undervisning till det farliga momentet ges inte.
Förebyggande arbete vad gäller droger av olika slag sker på gymnasieskolorna genom elevhälsans arbete samt enligt ett program som skolorna
arbetat med under många år. Samarbete finns med socialförvaltningen och
polisen.
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All personal har anmälningsplikt enligt socialtjänstlagens 14 kap 1§ då man
misstänker att en elev far illa, vilket inkluderar droganvändning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2011, § 19, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avlämna ovanstående svar, vilket innebär att möjligheten att införa
slumpmässiga drogtester i de kommunala gymnasieskolorna inte
låter sig göras i enlighet med den lagstiftning som finns

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 64
Delegeringsärenden
Protokoll från sammanträde med Antagningsrådet 2011-05-26.

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 65
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

UN2011.217.106

§ 77
Rapport om kvalitets- och
kostnadsjämförelse inom
gymnasieskolan 2011.

Kommunfullmäktige

UN2011.218.040

§ 79
Revidering av dokumentet
”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”

Kommunfullmäktige

UN2011.220.615

§ 84
Nya lokaler för den kommunala
vuxenutbildningen

Kommunfullmäktige

UN2011.246.041

§ 104
Förslag till budget 2012 och planer
2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2011.245.041

§ 105
Delårsrapport per den 30 april 2011
för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

UN2011.224.109

§ 103
Förslag till mångfaldsplan för
Karlskrona kommuns samlade
verksamhet 2012-2014

Kommunstyrelsen

UN2011.213.281

§ 137
Förslag avseende städverksamhet
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Skolverket

UN2011.225.612 Anmälan om utbildning inom
nationellt program och nationell
inriktning som påbörjas 1 juli 2011
inom försöksverksamhet med
riksrekryterande spetsutbildning

Skolverket

UN2011.269.612 Utmärkelsen Skola för hållbar
utveckling till Ehrensvärdska
gymnasiet

Skolinspektionen

UN2011.222.612 Kvalitetsgranskning av undervisningen i religionskunskap A/1 i af
Chapmangymnasiet i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

UN2010.269.631 Återkallande av Skolinspektionens
beslut den 27 augusti 2010

Skolinspektionen

UN2011.207.631 Ansökan från Hushållningssällskapet
Kalmar-Kronoberg-Blekinge om fortsatt rätt till bidrag vid byte av huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2011.297.631 Ansökan från Drivkraft Värend AB om
rätt till bidrag och statlig tillsyn vid byte
av huvudman för en fristående
gymnasieskola i Karlskrona kommun

______________
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§ 66
Övrigt
Jonas Sandström (S) frågar hur det går med flytten av Vuxenutbildningen
samt vad som händer med statsbidraget, som skolan fått, till datorer?
_______________

Göran Palmér redogör för tidningsartikel angående elevers ledighet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Karlskrona

Karlskrona 2011-09-29

Utbildningsnämnden Karlskrona

Förslag angående Delårsrapport per den
sista augusti 2011
Förvaltningen redovisar en prognostiserad negativ budgetavvikelse om 1,8 Mkr.
Detta föreslås täckas genom att man lägger ut ett generellt sparbeting på 0,3 % för att
täcka kostnader för avvecklingen av AV-centralen samt med att upplösa och
omvandla en reserv för att täcka de 1,1 Mkr som ökningen i friskolebidragen innebär.
Enligt vår mening är det acceptabelt, om än tveksamt, att finansiera kostnaderna för
avvecklingen av AV-centralen på det sätt förvaltningen föreslår.
Däremot avvisar vi den förslagna finansiering av det resterande beloppet. Den reserv
man där hänvisar till skulle användas för att stödja elever med särskilda behov på de
nationella programmen. Dessa pengar undantogs ur den generella resursfördelningen
och motiveringen var att de just skulle fungera som extra stöd där behoven uppstår
mest angeläget.
Vi vill särskilt påpeka att nämnden redan i somras skjöt upp åtgärder bland annat för
att stärka stödet till elever med särskilda behov för att då täcka den gångens
prognostiserade underskott. Det innebar att angelägna åtgärder motsvarande 4,4 Mkr
fick skjutas upp till 2012. Att nu ytterligare skjuta upp dessa angelägna åtgärder anser
vi inte bara är svårt att motivera politiskt utan även bryter mot den rätt elever har
enligt skollagen att få det stöd man behöver för att klara sin skolgång.
I de fall en nämnd inte längre anser att man inte kan uppfylla de mål som fullmäktige
satt för verksamheten med de medel man fått sig tilldelade ska man återkomma till
fullmäktige med förslag på förändrade målsättningar. I vårt fall menar vi dock att inte
ens fullmäktige har möjlighet att förändra målen om varje elevs rätt till det stöd man
behöver då detta regleras i skollagen.
För att tydliggöra detta önskar vi att nämnden begär företräde inför
Kommunstyrelsens allmänna utskott för att klargöra hur läget ser ut gällande mål och
medel för verksamheten. För att klara vår ekonomi för 2011 vill vi att nämnden hos
kommunstyrelsen begär täckning för de 1,1 Mkr som avser ökade friskoleavgångar.

Socialdemokraterna Karlskrona Folkets Hus 371 32 KARLSKRONA Besök: Folkets Hus T: 0455-308570 F: 0455-308575
www.socialdemokraterna.se/karlskrona
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Med anledning av det anförda föreslås Utbildningsnämnden besluta:
Att

avslå förvaltningens andra att-sats och istället hemställa hos
Kommunstyrelsen om täckning för de 1,1 Mkr som avser ökningen av
antalet elever på friskolor, samt

Att

Utbildningsnämnden begär företräde hos Kommunstyrelsens allmänna
utskott för att klargöra hur läget ser ut gällande mål och medel för
verksamheten.

Sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 29 september 2011

Sign

§ 67

Information
- Drogenkät

§ 68

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning samt
personalnyckeltal för utbildningsnämnden augusti 2011

§ 69

Förslag till delegationsordning för utbildningsnämnden

§ 70

Förslag till handlingsplan för kommunala informationsansvaret

§ 71

Förslag till kontaktpolitikerverksamhet för utbildningsnämnden

§ 72

Förslag till yttrande över Remiss om social mångfaldsplan för
Karlskrona kommun 2012 – 2014

§ 73

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2011 som
avser preparandutbildning och programinriktat individuellt alternativ

§ 74

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2011, komplettering

§ 75

Delegeringsärenden

§ 76

Anmälningsärenden

§ 77

Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 29 september 2011 kl 08.00 – 10.55

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Ann-Mari Sternulf (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)

ersättare

Ola Svensson (SD) t o m kl 10.00 (föredragning ärende 5)
Sören Lund (KD)

utbildningschef
kvalitetschef
administrativ chef
personalspecialist
controller
controller

Göran Palmér
Lena Netterstedt
Pia Brante
Marianne Hansson
Malin Frej
Anders Svensson

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Henrik Larsen

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 10 oktober 2011

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 67 - 77

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Henrik Larsen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 oktober 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
Sign

Sign

Sign
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§ 67
Information
- Drogenkäten
Lena Netterstedt redogör för drogenkäten där ca 1 500 karlskronaungdomar
har medverkat. Enkäten innehåller bl a:
- Andelen elever som brukar tobak
- Andelen elever som ogillar att folk röker
- Andelen elever som druckit sig berusade mer än en gång
- Andelen elever som konsumerar alkohol två gånger i månaden eller oftare
och berusar sig varje eller nästan varje gång
- Andelen elever som ogillar att folk blir berusade
- Andelen elever där föräldrarna tillåter att de dricker alkohol
- Andelen elever som vet någon person de skulle kunna få eller köpa
narkotika av
- Andelen elever som har haft lust att prova narkotika
- Andelen elever som någon gång har använt narkotika
- Andelen elever som har använt narkotika fem eller flera gånger
- Andelen elever som använder sömn- eller lugnande medel utskrivna av
läkare
- Andelen elever som ogillar att folk använder narkotika
________________
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Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 68
Delårsrapport med Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
samt personalnyckeltal utbildningsnämnden augusti 2011
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 245,6 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 augusti 2011 uppgår
till en negativ avvikelse -1,8 mnkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- 1,6 mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux + 0,1 mnkr
- Gemensamma verksamheter
- 0,3 mnkr
Gymnasieskolorna genererar en negativ avvikelse för perioden om 1,6 mnkr.
Utfallet är totalt detsamma som föregående år trots att skolorna har en elevminskning på ca 5%. Utifrån elevminskningen skulle utfallet ha blivit lägre
men den nya gymnasiereformen skapar merkostnader i form av nya läromedel,
svårigheter med samläsning med andra program och årskurser etc. Inför höstterminen har vissa program bytt skola och elevvolymen har justeras mellan
skolorna. Numera har Ehrensvärdska gymnasiet den största elevvolymen.
Törnströmska gymnasiet har ca 170 färre elever och har inledningsvis svårt
att anpassa sin organisation till de minskade ekonomiska ramarna.
Kilströmska gymnasiet har i stort sett samma antal elever i höst som under
vårterminen. Tidigare har barn- och ungdomsförvaltningen haft betalningsansvaret för fyra elever. Dessa elever har blivit äldre och betalningsansvaret
har övergått till utbildningsförvaltningen, vilket genererar ett underskott för
verksamheten.
Vuxenutbildnings verksamheter balanserar utfall och budget för perioden.
Nettokostnaderna för SFI-undervisning ökar trots att elevantalet är konstant.
Detta beror på att andelen övriga invandrare (studerande vid BTH, anhöriginvandrare) ökar i förhållande till flyktingelever som finansieras via socialförvaltningen.
Förvaltningens gemensamma verksamheter genererar totalt ett underskott
om 0,3 mnkr. Det interkommunala nettot har större avvikelse. Den främsta
avvikelsen är ökade kostnader för friskoleplatser. Avvikelsen beror dels på
ökat bidrag till naturbruksprogram och dels att fler elever i årskurs ett har
börjat i förhållande till elever som gick ut årskurs tre i juni.
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Under hösten avvecklas AV-centralen efter att Mediacenter Jönköpings län
vann upphandlingen. Försäljning av inventarier pågår liksom omplacering
av personal. För perioden genererar avvecklingen ett underskott om ca 0,5
mnkr.
Åtgärder för att uppnå en budget i balans
I samband med delårsbokslutet per den 30 april fattade utbildningsnämnden
beslut att skjuta fram verkställigheten av insatser som motsvarar 4,4 mnkr
och som omfattades av ramförstärkning om 7,5 mnkr. Vidare togs även beslut
att ta i anspråk förvaltningschefens reserv och reserv för hållbar skola och
fortbildning som motsvarar totalt 1,4 mnkr för att finansiera befarat underskott.
Följande insatser kommer att skjutas fram till årsskiftet 2011/2012:
-

Ökning av personal inom skolhälsovården
Aktuella läromedel ska införskaffas och öka IT-stödet i skolorna
Ökad städning av skolornas lokaler
Stöd till elever i form av fler specialpedagoger
Tillgång till psykolog
Extra medel till handledning i modersmål
Reserv för eventuella insatser med anledning av skolinspektionens tillsyn
Ökade resurser till kvalité och uppföljning
Ökat elevinflytande till friskolorna

Insatserna som skjuts framåt är ett led i att förbättra och utveckla kvalité- och
uppföljningsarbetet. Insatserna är också åtgärder till de brister som presenterades i Skolinspektionens tillsynsrapport i februari. Enligt Skolinspektionen
skall åtgärder vidtas inom tre månader från att rapporten offentliggjorts.
När höstterminen nu har startat har det framkommit att ca 20 fler elever har
valt friskola i förhållande till den budgeterade volymen. Detta motsvarar en
ökad kostnad om ca 1,1 mnkr. För att finansiera underskottet är förslaget att
den reserv som har avsatts till ny resursfördelningsmodell tas i anspråk vilken
motsvarar 1,1 mnkr.
Avvecklingskostnaderna för AV-centralen beräknas uppgå till 700 tkr. Avvecklingskostnaden motsvarar 0,3% av utbildningsförvaltningens totalt budgetram. Förvaltningens förslag är att underskottet skall belasta samtliga verksamheter som ett generellt sparbeting.
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Personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltalen för perioden 10.12 – 11.07
som bl a innehåller:
•
•
•
•
•
•
•

Antal tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda
Årsarbetare tillsvidareanställda
Timavlönade
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Övertid/fyllnadstid
Sjukdagar

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
1. att finansiera AV-centralens avvecklingskostnader genom generellt
sparbeting om 0,3% på samtliga verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde
2. att ta i anspråk reserv för ny resursfördelningsmodell om 1,1 mnkr
för att täcka elevökning till friskolor
3. att i övrigt godkänna uppföljningen per den 31 augusti 2011 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen
Yrkande
Magnus Johansson (S) yrkar, på socialdemokraternas vägnar, följande
att-satser (bilaga 1):
1. att avslå förvaltningens att-sats nr 2 och istället hemställa hos
kommunstyrelsen om täckning för de 1,1 mnkr som avser
ökningen av antalet elever på friskolor samt
2. att utbildningsnämnden begär företräde hos kommunstyrelsens
allmänna utskott för att klargöra hur läget ser ut gällande mål
och medel för verksamheten
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltningens att-sats nr 1
och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltningens att-sats nr 2
mot socialdemokraternas att-sats nr 1 och finnar att utbildningsnämnden
beslutar enligt utbildningsförvaltningens att-sats nr 2.
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Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla förvaltningens
förslag röstar ja, den som vill bifalla socialdemokraternas förslag röstar nej.
Ja röstar: Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C), Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD), Tommy Andersson (MP), Hans-Göran Håkansson (FP)
och Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C).
Nej röstade: Magnus Johansson (S), Sandra Bengtsson (S), Jonas Sandström
(S), Ylva Jonsson (S), Mikael Hammarin (S) och Ann-Mari Sternulf (S).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla
utbildningsförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltnings att-sats nr 3 och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Därefter ställer ordföranden proposition på socialdemokraternas att-sats nr 2
och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Utbildningsnämnden beslutar således
1. att finansiera AV-centralens avvecklingskostnader genom generellt
sparbeting om 0,3% på samtliga verksamheter inom utbildningsnämndens ansvarsområde
2. att ta i anspråk reserv för ny resursfördelningsmodell om 1,1 mnkr
för att täcka elevökning till friskolor
3. att i övrigt godkänna uppföljningen per den 31 augusti 2011 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen
4. att utbildningsnämnden begär företräde hos kommunstyrelsens
allmänna utskott för att klargöra hur läget ser ut gällande mål
och medel för verksamheten
_______________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Berörda tjänstemän
Akten

§ 69
Förslag till delegationsordning för utbildningsförvaltningen
Med anledning av, sedan den 1 juli 2011 gällande regelverk för nämndens
verksamhet, har förslag till Utbildningsnämndens delegationsordning upprättats utifrån följande lagar och förordningar:
- Skollag 2011 (SFS 2010:800)
- Lagen om genomförande av ny Skollag (SFS 2010:801)
- Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039)
- Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
- Kommunallagen (SFS 1991:900)
Med anledning av att de nu gällande reformerna av verksamheten är omfattande föreslås att delegationsordningen framöver revideras vid behov.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 september 2011, §23,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

delegationsordning för utbildningsnämnden fastställs enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

§ 70
Förslag till Handlingsplan för kommunala informationsansvaret
Kommunstyrelsen har uppdragit åt utbildningsförvaltningen att se över och
utveckla det kommunala informationsansvaret (tidigare benämnt kommunala
uppföljningsansvaret) med syfte att minska andelen unga som står utanför
skola och arbetsmarknad.
Kommunala informationsansvaret (Skollagen 29 kap 9§) omfattar ungdomar
under 20 år som fullföljt sin skolplikt. Syftet är att de unga som inte är
sysselsatta med utbildning eller arbete skall erbjudas lämpliga individuella
åtgärder. Här finns två huvudgrupper:
1. Unga som inte börjat gymnasieskolan
- obehöriga till nationella program (särskild problematik: sent anlända
från annat land)
- behöriga till nationellt program men inte antagits
- behöriga till nationellt program men inte sökt till gymnasieskolan
2. Elever som avbrutit gymnasieskolan
(de som avbrutit ett nationellt program är inte behöriga till introduktionsprogram).
Allt hänger ihop – utbildning, arbete, bostad, familj, inflytande, hälsa, fritid etc.
Utbildning är den viktigaste faktorn för att allt det övriga ska utvecklas positivt.
Det gäller att se helheten och att samverka för att nå bäst resultat på ett
kostnadseffektivt sätt. Att se hela människan och dess behov och förutsättningar, innebär att skolan måste samverka med andra offentliga verksamheter men också med näringslivet. Alla i samhället har ett ansvar för att
kedjan utbildning – arbete – bostad – familj- inflytande – hälsa – fritid etc ska
fungera för individen utan allvarliga avbrott.
Förebyggande åtgärder:
1. I samråd med BUF utveckla vägledningen från år 8 i grundskolan.
2. I samråd med BUF utveckla sommarskola till att omfatta alla ämnen i såväl
grund- som gymnasieskolan samt för gymnasieskolan omfatta elever i alla
år.
3. I samråd med KLF och BUF utveckla verksamheten med sommarjobb volymmässigt. Se över möjligheten att för vissa unga kombinera erbjudande om
sommarskola och sommarjobb. Kontinuerligt se över behovet att vika platser
för unga som redan står utan sysselsättning eller löper större risk att göra så.
4. Utveckla elevstöd i grund- och gymnasieskolan. Ökad samverkan mellan
BUF och UF är nödvändig för att kvalitativt och kostnadseffektivt erbjuda
elever med behov av stöd. Tidiga insatser ska prioriteras. Stöd ska kunna
erbjudas kontinuerligt under hela kalenderåret inklusive lovdagar.
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5. Skapa rutiner att förebygga studieavbrott i gymnasieskolan.
6. Utveckla sociala och pedagogisk kompetens i gymnasieskolan.
Uppföljning och åtgärdande insatser:
1. Skapa gemensamma rutiner vid studieavbrott i gymnasieskolan i form av
checklista med tydlig ansvarsfördelning.
2. Grundläggande uppföljning av ungdomar utanför skola och arbetsmarknad
förutsätter
- fullständig och kontinuerlig uppdaterad lista av berörda ungdomar
- tydliga rutiner och ansvarsfördelning
3. Ett nätverk med utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen m fl bildas för att aktivt arbeta med individuella ärenden
i gruppen unga som inte är i skola eller arbete och kunna erbjuda dem
individuellt lämpliga insatser.
4. Alla ungdomar under 20 år som står utanför skola och arbetsmarknad ska
erbjudas professionell vägledning med syfte att upprätta realistiska
individuella planer avseende utbildning och arbete.
5. Karlskrona kommuns aktiva arbete med det kommunala informationsansvaret ska också innehålla:
- sociala insatser
- hälsoinsatser
- information/erbjudanden riktade mot kultur, idrott och annan föreningsverksamhet.
Genomförande:
1. En operativ nätverksgrupp för individärenden bildas med berörda tjänstemän:
- ansvarig för kommunala informationsansvaret (sammankallande)
- vägledare
- kurator
- skolsköterska
- arbetsförmedlare
- socialsekreterare/fältassistent
- från Landstinget (ex personal från ungdomsmottagningen)
- representant idrotts- och fritidsförvaltningen
- representant kulturförvaltningen
- representant polisen
2. En styrgrupp tillsätts med uppgift att säkerställa samverkan i genomförandet
samt skapa mål och riktlinjer för det gemensamma arbetet. Styrgruppen bör
bestå av representanter för utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen,
kommunledningsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och
handikappförvaltningen.
3. Tjänsten för den kommunala informationsansvaret bör lokaliseras till den
kommunala vuxenutbildningen.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna handlingsplan för det kommunala informationsansvaret att
börja gälla senast den 1 januari 2012.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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2011.317.102

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

§ 71
Förslag till modell för kontaktpolitikerverksamhet för utbildningsnämnden
Syftet med verksamheten är att den politiska nivån skall kunna inhämta
information och kunskap om de olika verksamhetsgrenar som nämnden
ansvarar för. Detta sker genom besök i verksamheten där ledamöterna ges
tillfälle att samtala med elever och personal. Besöken ger också möjlighet
att jämföra verksamheter och diskutera angelägna frågor kopplade till målsättningar och kvalitet. Det bör fastställas av nämnden vilket ”tema” som
gäller för varje termins första kontaktpolitikerbesök.
Följande verksamheter skall fördelas:
- Törnströmska gymnasiet
- Ehrensvärdska gymnasiet
- af Chapmangymnasiet
- Fischerströmska gymnasiet
- Kilströmska gymnasiet
- Vuxenutbildningen (inklusive uppdragsutbildningen)
- Övriga verksamheter som stöd/vaktmästeri m fl besöks i samband med
skolbesöken
Verksamheterna besöks två gånger (heldagar) per termin då ersättning utgår.
Dagarna kan fördelas som halvdagar. Rektor ansvarar för att bjuda in till det
första terminsbesöket. Påföljande besök har ledamöterna själva möjlighet att
avtala med respektive rektor.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 september 2011, §25,
föreslagit utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag samt väljer
följande till kontaktpolitiker:
Törnströmska gymnasiet:

Sign

Sign

Sign

Emma Swahn-Nilsson (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Dennis Lager (S)
Sandra Bengtsson (S)
Ola Svensson (SD)

Sammanträdesdatum

29 september 2011
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Ehrensvärdska gymnasiet.

Tommy Andersson (MP)
Sören Lund (KD)
Magnus Johansson (S)
Jonas Sandström (S)

af Chapmangymnasie

Henrik Larsen (M)
Axel Skröder (M)
Bruno Carlsson (SD)
Jonna Lengstedt (S)
Ulrika Svensson (S)

Fischerströmska gymnasiet

Sören Lund (KD)
Tommy Andersson (MP)
Mikael Hammarin (S)
Ylva Jonsson (S)

Kilströmska gymnasiet

Lise-Lotte Ejlefjärd Nilsson
Mikael Hammarin (S)
Ylva Jonsson (S)

Vuxenutbildningen

Jörgen Andersson (C)
Bengt Fröberg (M)
Anna Ekström (FP)
Magnus Johansson (S)
Ann-Marie Sternulf (S)

_______________

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2011.224.109

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 72
Förslag till yttrande över Remiss om social mångfaldsplan för
Karlskrona kommun 2012 -2014
Till följd av den nya samlade diskrimineringsslagstiftningen har kommunfullmäktige i Karlskrona beslutat att ta fram en mångfaldsplan som ska gälla
för perioden 2012 – 2014 för kommunens samlade verksamheter.
Den nya mångfaldsplanen tar ett samlat grupp över det tidigare:
-

Politiska jämställdhetsprogrammet
Jämställdhetsplan för Karlskrona
Handikappolitiska programmet
Plan för mångfaldsarbetet under planperioden 2009 – 2011

Syftet med en samlad social mångfaldsplan är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all verksamhet. Målgruppen
för planen är förtroendevalda, anställda och medborgare.
Varje nämnd skall upprätta egna handlingsplaner med specifika mål som
redovisas i verksamhetsplan och följs upp i verksamhetsberättelse. Den ersätter inte skolornas likabehandlingsplaner, dessa är skolorna skyldiga att
ha enligt diskrimineringslagen. I förslaget till social mångfaldsplan finns
ett särskilt avsnitt om utbildning. De ”att-satser” som där anges ligger i linje
med övriga styrdokument som finns för utbildningsverksamheten.
Redan i Barn- och Elevskyddslagen från år 2006 skärptes kraven på skolornas
systematiska arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna lag har sedan utvecklas något i skollagen (2010:800) där
en anmälningsplikt införs för lärare och annan personal vid misstanke om
kränkande behandling.
Övriga delar av mångfaldsplanen upptar ett gemensamt förhållningssätt för
alla förtroendevalda, anställda och medborgare.
Vid en genomläsning upplevs det som dokumentet inte till alla delar är
komplett utan är i behov av vidare språklig bearbetning, faktagranskning och
förtydliganden. Nämnden har därför svårt att ta ställning till förslaget.
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Sign

Sign
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Synpunkter: Det nämns att planen skall omarbetas vart tredje år. De
handlingsplaner som nämnderna upprättar skall dock revideras årligen.
Frågan är om inte det borde vara längre tidsintervall även på de nämndsspecifika planerna. Det känns också tveksamt att upprätta nämndsspecifika planer. Önskvärt vore en tydligare plan. Denna bör gälla alla
nämnder med mätbara målsättningar. Dessa redovisas nämndsvis i
verksamhetsberättelsen.
Mångfaldsplanen säger vidare att 100 praktikplatser skall skapas förutom
sommarjobb. En hög målsättning med tanke på de problem vi ser idag
då vi söker kommunala APU-platser för våra studerande.
Det nämns att kommunen i rekrytering skall sträva efter att mångfald uppnås på arbetsplatserna, ett lovvärt mål som dock måste ses som ett
strävansmål, då det i utbildningsförvaltningens verksamhet helt måste
följa krav på legitimation och behörighet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

återsända ärendet för ytterligare bearbetning och komplettering.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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Sign
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Sammanträdesprotokoll
2011.283.605

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekonomer
Akten

§ 73
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2011 som
avser preparandutbildning och programinriktat individuellt alternativ
Enligt skollagen 17 kap 28§ får en fristående gymnasieskola som anordnar
ett nationellt program anordna preparandutbildning, individuellt alternativ
och språkintroduktion. En fristående gymnasieskola som anordnar ett yrkesprogram får anordna programinriktat individuellt val som är inriktat mot yrkesprogrammet samt yrkesintroduktion.
För yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion gäller att
den fristående gymnasieskolan bara är skyldig att ta emot elever om kommunen och skolan är överens om bidragsbeloppet. Vad gäller preparandutbildning och programinriktat individuellt alternativ gäller att den fristående
skolan är skyldig att ta emot elever som har rätt till den sökta utbildningen.
Däremot kan ett urval behöva göras om antalet platser är färre än antalet
sökande.
Förslaget till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt
de principer som gäller i propositionen 2008/09:171 ”Offentliga bidrag på
lika villkor” och utifrån de ändringar och tillägg som är gjorda i propositionen
2009/10:157 ”Bidragsvillkor för fristående skolor”.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar av fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag. Alla kostnader som förknippas med verksamheten ska ingå i bidraget.
Kommunernas resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget.
Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas
per budgetår. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser löpande budgetår
ska motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna. Från och med
kalenderåret 2011 får kommunen möjlighet att även minska bidragen under
löpande budgetår till de fristående skolorna.
Förslaget innebär att ersättningen som betalas ut när eleven har uppnått
behörighet/godkänt betyg uppgår till 2 800 kr/ämne när det gäller programinriktat individuellt val. För preparandutbildning betalas 66 535 kr/år.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 september 2011, §27,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2011 till fristående skolor enligt
förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
2010.391.605
Ekonomer
Akten
§ 74
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2011, komplettering
Utbildningsnämnden har i tidigare beslut fastställt bidragsbelopp till fristående
skolor för de program, både enligt nya och gamla gymnasieskolan, som anordnas i den egna kommunala gymnasieskolan. I två separata beslut fastställdes även bidragsbeloppen för de program och nationella inriktningar,
enligt gamla gymnasieskolan, som erbjuds kommunens elever genom samverkansavtal med andra kommuner. Det som nu återstår är att fastställa bidragsbelopp för motsvarande program enligt den nya gymnasieskolan.
I SKL:s tolkning gäller att man ska utgå ifrån anordnarkommunernas genomsnittliga fastställda bidragsbelopp när man fastställer de egna bidragsbeloppen.
Denna tolkning har även fått stöd i ett antal domar från Förvaltningsrätten i
Växjö på senare tid.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn och Kalmarsunds Gymnasieförbund.
Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Denna nationella inriktning erbjuds Karlskrona kommuns elever genom samverkansavtal med Karlshamns, Nybro och Oskarshamns kommuner. Dessa
kommuners fastställda bidragsbelopp för denna inriktning är:
Karlshamn
215 651 kr
Nybro
145 447 kr
Oskarshamn
108 731 kr
Karlskrona kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor med denna inriktning blir därmed medelvärdet av ovanstående, det vill säga 156 600 kr per
elev och år.
Naturbruksprogrammet
Detta nationella program erbjuds Karlskrona kommuns elever genom samverkansavtal med Ronneby kommun vars fastställda bidragsbelopp för detta
program uppgår till 201 839 kr per elev och år.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 september 2011, §28,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2011 till fristående skolor enligt
förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign
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§ 75
Delegeringsärenden
Attestlista 2011. UN2011.236.023

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 76
Anmälningsärenden

A.

Kommunfullmäktige UN2011.291.709

§ 128
Framtidsprogram för insatser till
personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun

B.

Kommunfullmäktige UN2011.292.041

§ 129
Barntillsynskostnader i samband med
politiska uppdrag

CD. Kommunfullmäktige UN2011.300.178

§ 124
Handlingsprogram skydd & beredskap
2011-2014 Handlingsprogram förebyggande verksamhet

E.

Uppdrag till nämnder/styrelser enligt
beslut i kommunfullmäktige den
21 juni 2011

Kommunstyrelsen

______________

Sign

Sign

Sign

UN2011.297.610
UN2011.298.610
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§ 77
Övrigt
Inget togs upp under denna punkt.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 27 oktober 2011

Sign

§ 78

Information
- 3KHV-enkätens skolvisa resultat
- Rektors roll i skolans utveckling
- Mål- och styrprinciper

§ 79

Remissvar: Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor
och internationella skolor på gymnasienivå

§ 80

Svar på motion angående införande av föräldrainformation om skolk
via sms i Karlskrona kommuns skolor

§ 81

Svar på medborgarförslag, elevdatorer på högskoleförberedande
program

§ 82

Förslag till ändrat reglemente för utbildningsnämnden

§ 83

Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2012

§ 84

Delegeringsärenden

§ 85

Anmälningsärenden

§ 86

Övrigt

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 27 oktober 2011 kl 08.00 – 11.45

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Ulrika Svensson (S)
Mikael Hammarin (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Dennis Lager (S)
Ola Svensson (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson
Sören Lund (KD)

utbildningschef
kvalitetschef
controller
controller

Göran Palmér
Lena Netterstedt
Malin Frej
Anders Svensson
Elvi Richard, Linnéuniversitetet
Stefan Särnholm-Eriksson, Linnéuniversitetet
Bengt Nilsson, redovisningschef

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 27 oktober 2011

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 78 - 86

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 oktober 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………..
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§ 78
Information
- 3KHV-enkätens skolvisa resultat
Lena Netterstedt redogör för det skolvisa resultatet av 3KHV-enkäten.
________________

- Rektors roll i skolans utveckling
Elvi Richard och Stefan Särnholm-Eriksson från Linnéuniversitetet informerar
om rektorsutbildningen och rektorslyftet.
_______________

- Mål- och styrprinciper
Redovisningschef Bengt Nilsson informerar, i samband med delårsrapport per
den 31 augusti 2011, om:
 Regelverk om delårsrapport
 Karlskrona kommuns styrprinciper
 Utbildningsnämndens delårsrapport
 Tjänstemannareflektion
_______________

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Utbildningsdepartementet
Akten
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§ 79
Remissvar: Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella skolor på gymnasienivå
Utbildningsnämnden instämmer i promemorians förslag att flytta fram beslutet
om föreskrifter om riksprislistan för ersättning för elever i fristående gymnasieskolor, eftersom detta skulle ge kommunerna mer tid att rapportera in sina
budgeterade kostnader till Skolverket. Detta skulle göra att Skolverkets underlag för beslut blev mer komplett och fick en högre kvalitet än i nuläget.
Om tidpunkten för Skolverkets fastställande av riksprislistan flyttas framåt är
det naturligt att även kommunernas tidsfrist för beslut som bygger på denna
prislista flyttas framåt i motsvarande mån. Det är utbildningsnämndens uppfattning att kommunen bör få till och med den siste februari på sig att fatta
beslut.
Utbildningsnämnden instämmer i det lämpliga i att riksprislistan för ersättning
för elever i internationella skolor på gymnasienivå beräknas på samma sätt
som riksprislistan för fristående gymnasieskolor. Detta skulle förenkla för både
uppgiftslämnande kommuner och för Skolverket.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2011, § 30, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna remissyttrande till utbildningsdepartementet enligt förslaget

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 80
Svar på motion angående införande av föräldrainformation och
skolk via sms i Karlskrona kommuns skolor
Motion från Christopher Larsson, Sverigedemokraterna, med innebörden
att komma tillrätta med skolk i skolan med hjälp av frånvarorapportering
till vårdnadshavare via sms, har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen
är överlämnad till barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
för beredning.
På samtliga gymnasieskolor genomförs, enligt gällande styrdokument,
obligatorisk rapportering till vårdnadshavare om elevers frånvaro. Detta
genomförs även via sms. Under innevarande höst kommer denna typ
av frånvarorapportering även att kunna genomföras via en för barn- och
ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gemensam webbaserad
utbildningsportal.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2011, § 31, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till ovan avlämnade
svar anse motionen besvarad.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 81
Medborgarförslag, elevdatorer på högskoleförberedande program
Medborgarförslag med innebörden att samtliga elever på högskoleförberedande program på de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona bör
erbjudas en egen dator i form av ”minidator” har inkommit till kommunfullmäktige. Förslaget är överlämnat till utbildningsnämnden för beredning.
Förslagsställarna anger roligare studier, konkurrensfördelar, effektivitetsoch miljövinster som skäl för förslaget och föreslår även att elever efter
avslutade studier ska få köpa datorn till ett rimligt pris.
På utbildningsförvaltningen pågår, tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, åren 2010 – 2014 ett så kallat ”en-till-en”-projekt med syftet
att höja måluppfyllelsen inom barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Projektet har som mål att genomföra en
gymnasieprogram- och årskursrelevant uppdatering av tillgången till informations- och kommunikationsteknik, inledningsvis för årskurserna 6 – 9 i grundskolan och årskurs ett i gymnasieskolan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2011, § 32, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till ovan avlämnade
svar anse medborgarförslaget besvarat.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Sammanträdesdatum

Blad

27 oktober 2011
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Sammanträdesprotokoll
UN2011.83.041

§ 82
Förslag till ändrat reglemente för utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens ansvarsområden har under åren ändrats och därför
bör också det reglemente som reglerar nämndens ansvar ändrats.
En del nya verksamheter har tillförts och andra har avvecklats eller förts
till andra nämnder de senaste åren.
Följande verksamheter har tillförts utbildningsnämnden: Gymnasiesärskolan
och Särvux.
Följande verksamheter har förts till annan nämnd: Psilander Grafiska har
tillförts kommunstyrelsen.
Följande verksamheter har avvecklats: AV-centralen från 2011.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2011, § 33, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

begära hos kommunfullmäktige att fastställa det reviderade förslaget
till nytt reglemente för utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Berörda
Akten

Sammanträdesdatum

Blad

27 oktober 2011

9

Sammanträdesprotokoll
UN2011.338.006

§ 83
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2012
Förslag till sammanträdesplan för 2012 redovisas där starttiden för utbildningsnämndens sammanträden är kl 08.15.
Med anledning av att det i Karlskrona kommuns jämställdhetsplan 2009-2011
bl a står att
”Verksamheterna bör i största möjliga mån förlägga sina möten mellan 8.3016.00, för att underlätta för småbarnsföräldrar som lämnar och hämta på
förskolan”
föreslår ordföranden att utbildningsnämndens starttid bör vara kl 08.30.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslag till sammanträdesplan 2012
med ändringen att starttiden ska vara kl 08.30.
_______________

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

27 oktober 2011
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§ 84
Delegeringsärenden
Interkommunala ersättningar för elever från annan kommun. UN2011.61.605
Fastställande av ansvarsplan för utbildningsförvaltningen. UN2011.323

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

27 oktober 2011
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§ 85
Anmälningsärenden

A.

Kommunfullmäktige UN2011.304.106 Uppdrag att utreda möjligheten att
skapa ett navigator/vägledningscentrum

B.

Kommunfullmäktige UN2011.305.030 Uppdrag att ta framlösningar för
”högre kunskapsresultat i grundoch gymnasieskolan”

CD. Kommunfullmäktige UN2011.307.030 Uppdrag att ta fram lösningar för
”jobb i stället för bidrag”

Sign

E.

Kommunfullmäktige UN2011.306.030 Uppdrag att ta fram lösningar för
”nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet”

F.

Kommunstyrelsen UN2011.302.102 § 193
Kommunala val

G.

Kommunstyrelsen UN2011.324.041 § 228
Förslag till åtgärder på grund av
osäkert ekonomiskt läge 2012

H.

Kulturkanalen i Karlskrona

IJ.

Skolverket

UN2011.036.047 Statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna

K.

Skolinspektionen

UN2011.63.631

Sign

Sign

Ett samarbets- och utvecklingsprojekt
Avsiktsförklaring

Beslut angående ansökan om godkännande av Drottning Blankas
gymnasieskola AB som huvudman
för gymnasieskola i Kalmar kommun

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 oktober 2011
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L.

Skolinspektionen

UN2011.64.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Baggium Utbildning
AB som huvudman för gymnasieskola i Kalmar kommun

M.

Skolinspektionen

UN2010.68.631

Beslut angående ansökan om godkännande av IT Gymnasiet Sverige
AB som huvud man för gymnasieskola i Kalmar kommun

N.

Skolinspektionen

UN2011.69.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Baggium Utbildning AB
som huvudman för gymnasieskola i
Karlskrona kommun

O.

Skolinspektionen

UN2011.70.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Nordens Teknikerinstitut AB som huvud man för
gymnasieskola i Karlskrona kommun

PQ. Skolinspektionen

UN2011.75.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Ljud & Bildskolan LBS
AB som huvud man för gymnasieskola i Kalmar kommun

S.

Skolinspektionen

UN2011.76.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Aspero Friskolor AB
som huvudman för gymnasieskola i
Karlskrona kommun

T.

Skolinspektionen

UN2011.79.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Drivkraft Värend AB
som huvudman för gymnasieskola i
Karlskrona kommun

U.

Skolinspektionen

UN2011.78.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som
huvudman för gymnasieskola i
Kalmar kommun

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

27 oktober 2011
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VW. Skolinspektionen

XY Skolinspektionen
Z.

UN2011.80.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som
huvudman för gymnasieskola i Karlskrona kommun

UN2011.81.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Drivkraft Värend AB
som huvud man för gymnasieskola i
Kalmar kommun

UN2011.87.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Drivkraft Värend AB
som huvudman för gymnasieskola i
Karlshamns kommun

Skolinspektionen

UN2011.280.632 Uppföljning av tillsyn i den fristående
gymnasieskolan J Bauergymnasiet i
Karlskrona

Skolinspektionen

UN2011.325.631 Beslut angående ansökan om godkännande av Drottning Blankas
gymnasieskola AB som huvudman för
gymnasieskola i Karlskrona kommun

ÅÄ Skolinspektionen
Ö.

UN2011.71.631

Beslut angående ansökan om
godkännande av Jensen Education
college AB som huvudman för
gymnasieskola i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2011.89.631

Beslut angående ansökan om godkännande av Karl-Oskar Utbildning
AB som huvudman för gymnasieskola i Ronneby kommun

______________

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

27 oktober 2011
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§ 86
Övrigt
Utbildningsnämnden enas om följande teman för kontaktpolitikerbesöken
på skolorna:
 mobbing
 psykosocial hälsa
 meningsfullt att gå till skolan
 särskilt stöd
_______________

Ordföranden informerar om sammanträde om utdelning av stipendier ur
Springerska fonden.
_______________
Göran Palmér informerar om Skolinspektionens uppföljning av kommunbeslutet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

8 december 2011

1

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 8 december 2011

Sign

§ 87

Information
- Kompetensutvecklingssatsning

§ 88

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning och personaluppföljning för
utbildningsnämnden oktober 2011

§ 89

Internbudget och verksamhetsplan 2012 med ramar för 2013 och 2014
för utbildningsnämnden

§ 90

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2012

§ 91

Förslag till förändring av studievägar läsåret 2012 – 2013

§ 92

Val av kontaktpolitiker

§ 93

Delegeringsärenden

§ 94

Anmälningsärenden

§ 95

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

8 december 2011

2

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid

Östersjöskolan
torsdagen den 8 december 2011 kl 08.00 – 11.55

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ylva Jonsson (S)
Mikael Hammarin (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Inger Persson (S)
Axel Skröder (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Marie Toresten (S)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)

utbildningschef
kvalitetschef
controller
controller
utvecklingschef
personalspecialist

Göran Palmér
Lena Netterstedt
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson

Tjänstemän

Blad

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bruno Carlsson

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 12 december 2011

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 87 - 95

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Bruno Carlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 december 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

8 december 2011
Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 87
Information
- Kompetensutvecklingssatsning
Göran Palmér informerar om kompetensutvecklingssatsning som ska
genomföras i samarbete med Linnéuniversitetet.
________________

Sign

Sign

Sign

3

Sammanträdesdatum

Blad

8 december 2011
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Sammanträdesprotokoll
2011.43.041

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 88
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning och personaluppföljning för
utbildningsnämnden oktober 2011
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 245,6 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2011 uppgår till
en negativ avvikelse -1,7 mnkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
• gymnasieskolorna
- 1,1 mnkr
• vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning
och särvux
+ 1,4 mnkr
• gemensamma verksamheter
- 2,0 mnkr
Avvikelsen för gymnasieskolorna beror på den nya gymnasiereformen.
Vuxenutbildningen genererar ett större överskott som härleds till det statliga
bidraget som verksamheten får för att bedriva gymnasial yrkesvuxutbildning.
Underskottet för de gemensamma verksamheterna beror dels på minskade
intäkter för färre antal elever som har valt att studera på någon av de kommunala skolorna och dels på avvecklingskostnader för AV-centralen.
Det prognostiserade utfallet i förhållande till budget per den 31 december är
beräknat till ett underskott om 2,0 mnkr.
Tidigare under året har kostnads- och elevökning av interkommunala kostnader
redovisats med åtgärder. Vid elevavstämningen i september framkom att färre
elever från andra kommuner har valt att studera på någon av de kommunala
skolorna i förhållande till fjolårets utfall och årets budget. Förra året var det
311 elever som studerade medan det här året har elevantalet minskat till 295.
Intäktsminskningen genererar ett underskott om ca 1 mnkr.
Merkostnader för den nya gymnasiereformen har genererat ökade kostnader
i förhållande till den uppskattning som har gjorts tidigare under året. I april
aviserades om kostnader motsvarande 4 mnkr. När terminen nu är i full gång
blir effekterna påtagliga. Fler undervisningsgrupper har skapats med färre
elever. Tidigare har program samläst med andra årskurser eller program för
att få fulla undervisningsgrupper. De nya programmen kräver även nytt undervisningsmateriel. Inför höstterminen har barn- och fritidsprogrammet bytt skola
till Ehrensvärdska gymnasiet och detta har inneburit att Törnströmska gymnasiet har svårigheter att anpassa sin organisation till de ekonomiska ramarna.
Sedan höstterminen började har ca 20 elever tillkommit till Fischerströmska
gymnasiet som inte har funnits i organisationen tidigare. Många elever på
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

8 december 2011

5

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Fischerströmska gymnasiet har ett större undervisningsbehov än vad tidigare
elever har haft för att kunna uppnå målen. Uppskattningen är att merkostnaderna för gymnasieskolorna i förhållande till tidigare lämnad prognos
kommer att uppgå till 1 mnkr.
Utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen är inte överens om portionspriset av skollunchen. Utfallet kommer att bli högre än föregående år trots en
minskad elevvolym. Arbetet med att installera tallriksautomater pågår. Den
preliminära kostnaden som har debiterats uppgår till 30 kr/lunch vilket skulle
generera en ökad kostnad för förvaltningen om ca 300 tkr. Den tvistade
kostanden är inte beaktad i prognosen.
Under året har flera åtgärder vidtagits för att nå budget i balans och åtgärderna
har fått direkta ekonomiska effekter. I april vidtogs åtgärder motsvarande
5,8 mnkr och i augusti vidtogs åtgärder motsvarande 1,8 mnkr.
Det uppkomna befarade underskottet om 2,0 mnkr kommer inte att rymmas
inom tilldelad ram för året. Däremot kommer full effekt att nås under kommande
år. En omförhandling av samverkansavtalet med Ronneby kommun som avser
naturbruksprogrammet har gjorts. Omförhandlingen innebär en överenskommelse för varje elev om dess elevkostnad. Friskolorna kommer att erhålla
bidrag enligt riksprislistan.
Förvaltningen har även uppmanat samtliga enheter att minimera sina kostnader
genom att vara återhållsam vid inköp och personalbemanning.
Tilldelad investeringsram uppgår till 4,3 mnkr. Utfallet uppgår till 3,2 mnkr för
perioden och ramen kommer att förbrukas enligt plan.
Personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltalen för perioden 10.12 – 11.09
som bl a innehåller:
•
•
•
•
•
•
•

Sign

Sign

Antal tillsvidareanställda
Antal visstidsanställda
Årsarbetare tillsvidareanställda
Timavlönade
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Övertid/fyllnadstid
Sjukdagar

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

8 december 2011

6

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

uppmana samtliga verksamheter till återhållsamhet vid inköp
och personalbemanning

att

godkänna budget- och personaluppföljning per den 31 oktober 2011

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

8 december 2011
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Sammanträdesprotokoll
2011.385.041

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 89
Internbudget och verksamhetsplan 2012 med ramar för 2013
och 2014 för utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget och
verksamhetsplan 2012 med ramar för 2013 – 2014. Förslaget är upprättat
enligt de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i
Karlskrona kommun.
Utbildningsnämndens ram för 2012 uppgår till 259,2 mnkr.
Förvaltningens förslag bygger på nedanstående underlag:
•
•

Kommunfullmäktiges budgetbeslut den 21 juni 2012 med tillhörande
budgetskrivelse från femklövern
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober om åtgärder på grund av
osäkert ekonomiskt läge 2012, det vill säga direktiv om att nämnderna
ska avsätta 1% av budgeten till en reserv.

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta förslaget till internbudget för år 2012

Efter diskussion är utbildningsnämnden enig om följande ändring och
tillägg:
Sidan 13 tredje stycket ändras till: De av kommunfullmäktige uppsatta målen
är inte realistiska att nå med den tilldelade resurs som utbildningsnämnden fått
till sitt förfogande. Uppdraget från kommunfullmäktige att 95% av eleverna
ska få minst godkänt i alla kurser under innevarande planeringsperiod är
inte realistiskt med utgångsvärde på 61%. Ändrade arbetssätt kan ge vissa
förbättringar……..
Tilläggsattsatser:
att anmäla till kommunfullmäktige att den tilldelade resursen inte räcker
för att nå de av kommunfullmäktige uppsatta målen samt att kommunfullmäktiges uppsatta mål ej stämmer överens med skollagens mål
att

Sign

Sign

kommunfullmäktiges kvalitetsmål bör revideras och anpassas till den
nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Sign

Sammanträdesdatum

8 december 2011

Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Utbildningsnämnden beslutar således
att

anmäla till kommunfullmäktige att den tilldelade resursen inte räcker
för att nå de av kommunfullmäktige uppsatta målen samt att kommunfullmäktiges uppsatta mål ej stämmer överens med skollagens mål

att

kommunfullmäktiges kvalitetsmål bör revideras och anpassas till den
nya gymnasieskolan och vuxenutbildningen

att

anta förslaget till internbudget för år 2012

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

8 december 2011

Blad

9

Sammanträdesprotokoll
2011.359.605

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekonomer
Akten

§ 90
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2012
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår, för
elever som påbörjat sina studier från och med höstterminen 2011, av Skollagen
(2010:800) kap 16 52-5§§ och Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 14
vad avser de nationella programmen. För introduktionsprogrammen finns
reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17 31-38§§. För elever som påbörjat
studierna före detta datum gäller de regler som finns i den numera upphävda
Skollagen (1985:1100) kap 9 8a§ och Förordningen (1996:1208) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet kap 4. Dessa
regler är i stort sett likalydande vad gäller de nationella programmen.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande
slag. Detta gäller inte det individuella programmet och introduktionsprogrammen, förutom programinriktat individuellt val och preparandutbildning.
Vidare skall alla kostnader som är förknippade med verksamheten ingå i
bidraget. Med undantag för bidrag för elever på det individuella programmet,
yrkesintroduktion, språkintroduktion och individuellt alternativ ska det inte
finnas möjlighet att träffa överenskommelse om bidragets storlek.
Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget.
Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas
per budgetår. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser löpande budgetår
ska motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna. Från och med
kalenderåret 2011 får kommunen möjlighet att även minska bidragen under
löpande budgetår till de fristående skolorna.
För att kommunen ska kunna besluta om bidragets storlek skall en fristående
skola som fått rätt till bidrag anmäla om verksamheten kommer att starta och
i så fall när.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2012 till fristående skolor enligt förslaget

att

delegera åt förvaltningschefen att med ledning av utbildningsnämndens
fastställda bidragsbelopp fatta enskilda beslut om bidrag per skolhuvudman

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

8 december 2011

Blad
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Sammanträdesprotokoll
2011.386.612

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

§ 91
Förslag till förändring av två studievägar läsåret 2012 – 2013
Till af Chapmangymnasiet Humanistiska program med 16 platser sökte och
antogs endast 3 elever innevarande läsår. Motsvarande utbildningsväg låg
före gymnasiereformen som en språklig inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet, till vilken intresset under senare år också var mycket svagt.
Även om samläsning med andra undervisningsgrupper sker inom af Chapmangymnasiet blir ca 150 gymnasiepoäng riktade enbart till gruppen av humanistelever. Den resurs som används för att genomföra dessa 150 poäng bör i
stället komma fler elever till del.
Fram till och med vårterminen 2011 fanns möjligheten att inom det s k Lärlingsprogrammet anordna företagsförlagd yrkesutbildning i diverse smala/udda
yrken. Efter gymnasiereformen kan sådana yrkesutbildningar anordnas inom
Hantverksprogrammets inriktning Övriga Hantverk, vilken är en naturlig fortsättning på det hittillsvarande Lärlingsprogrammet inom af Chapmangymnasiet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

inga elevplatser i år ett erbjuds på humanistiska programmet, vilket
successivt avvecklas

att

inriktningen Övriga Hantverk på Hantverksprogrammet inrättas på
af Chapmangymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

8 december 2011
Sammanträdesprotokoll
2011.387.102

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Thornéus
Akten

§ 92
Val av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Inger Persson och Marie Toresten som kontaktpolitiker för
Vuxenutbildningen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

8 december 2011
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§ 93
Delegeringsärenden
Elevläsårstider 2012/2013 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2011.368.608
Elevärende. UN2011.366.617

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

8 december 2011

§ 94
Anmälningsärenden
A. Internationella programkontoret

Sign
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B.

Blad

Kommunfullmäktige UN2011.347.102

Beslut angående ansökan om
medel för planeringsresa inom
Athena 2011
§ 140
Avsägelser av kommunala uppdrag

CD. Kommunfullmäktige UN2011.348.102

§ 141
Kommunala val

E.

Kommunfullmäktige UN2011.349.106

§ 146
Policy och riktlinjer för sponsring i
Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

F.

Kommunfullmäktige UN2011.350.041

§ 148
Delårsrapport per den 31 augusti
2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

G.

Kommunstyrelsen

UN2011.376.163

§ 254
Risk- och sårbarhetsanalys –
Karlskrona kommun

H.

Kommunstyrelsen

UN2011.375.042

§ 259
Anvisningar inför uppföljning 2012

IJ.

Kommunstyrelsen

UN2011.374.102

§ 289
Kommunala val

K.

Revisionen

UN2011.364.007

Granskning av skolornas arbete
mot kränkande behandling

L.

Skolinspektionen

UN2011.341.631

Beslut angående ansökan om
godkännande av Hushållningssällskapet Kalmar-KronobergBlekinge som huvudman för
gymnasieskola i Kalmar kommun

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

8 december 2011

Sammanträdesprotokoll
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§ 95
Övrigt
Lena Netterstedt delar ut Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom
gymnasieskolan 2010 – 2011.
_______________

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 1 mars

Sign

§1

Information
- 3KHV-rapporten
- Medarbetarenkäten 2011
- Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

§2

Årsredovisning och personalbokslut 2011

§3

Förslag till reviderade former för programråd

§4

Kommentarer med anledning av revisorernas granskning av
skolornas arbete med kränkande behandling

§5

Resultat av interna kontrollplanen 2011

§6

Reviderade friskolebidrag

§7

Utbildningsorganisation 2012/2013

§8

Delegeringsärenden

§9

Anmälningsärenden

§ 10

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 1 mars 2012 kl 08.30 – 12.15

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Mikael Hammarin (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Axel Skröder (M)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

utbildningschef
kvalitetschef
controller
controller
utvecklingschef
personalspecialist

Göran Palmér
Lena Netterstedt
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna Ekström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 7 mars 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 1 - 10

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Anna Ekström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 mars 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Sign

Sign
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Tjänstemän

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§1
Information
- 3KHV-rapporten UN2011.397.619
Lena Netterstedt och Anders Svensson informerar om rapport från nätverket
3KHV (Kalmarsunds Gymnasieförbund, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och
Halmstad) som bl a innehåller:
- antalet elever i gymnasieskolan
- kostnad/elev
- undervisningskostnad/elev
- lokalkostnad/elev
- läromedelskostnad/elev
- slutbetyg
- grundläggande behörighet
________________

- Medarbetarenkäten 2011 UN2012.75.020
Marianne Hansson redovisar resultatet av medarbetarenkäten. Svarsfrekvensen i utbildningsförvaltningen var 68%.
_______________
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 31 januari 2012
UN2012.76.041
Prognos
Det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet vid årets slut. Ovan
prognos förutsätter att förvaltningens avsatta reserv kan disponeras för att
täcka eventuella underskott som kan uppstå genom nedan osäkerhetsfaktorer:
- Elevernas val av program och huvudman
- Den nya gymnasiereformen med bland annat nytt läromedel, personalomställningar utifrån ändrade kompetensbehov, ökad undervisningstid
i karaktärsämnen
- Ny förordning för vuxenutbildningen som gäller från och med 1 juli 2012
- Ökad tillströmning av elever till vuxenutbildningen
- Ökad andel egenfinansierade SFI-elever (anhöriginvandrare/studenter
från BTH).
-

Inför 2013
Gällande budgetbeslut innebär i stort sett oförändrade ramar för utbildningsförvaltningen de kommande åren. Ovan osäkerhetsfaktorer kommer att följa
med till 2013. Från den 1 juli 2013 kommer ny förordning för gymnasiesärskolan att gälla, där det ännu inte är känt hur tillämpningen kommer att se ut.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
UN2012.74.041

§2
Årsredovisning och personalbokslut 2011
Utbildningsnämndens verksamheter visar en negativ avvikelse i förhållande
till nämndens ram om 245,4 mnkr. Utfallet per den 31 december utgick till
ett underskott -3,4 mnkr.
De ekonomiska uppföljningarna under året har pekat mot ett underskott vid
årets slut. Ny skollag och gymnasiereform med nya program och struktur har
gjort det ytterst svårt att bedöma årets utfall. Reformen innebar bland annat
en helt ny sökbild till programmen än tidigare år. Vid höstterminsstarten valde
60 % av eleverna studieförberedande program och 40 % yrkesprogram.
Tidigare år har det varit omvänt förhållande.
Totalt har prognosen för året uppgått till ett underskott om 9,6 mnkr, varav 5
mnkr har avsett den nya gymnasiereformen, 3,9 mnkr i ökade kostnader för
interkommunalt netto och 0,7 mnkr i avvecklingskostnader för AV-centralen.
När underskotten blivit kända har åtgärder vidtagits med direkt effekt genom att
reserver och insatser för att förbättra och utveckla kvalité- och uppföljningsarbetet har skjutits framåt för att verkställas 2012. Dock kunde inte åtgärder
verkställas för det prognostiserade underskottet om 2 mnkr som uppkom efter
oktober månads uppföljning. Vidare har verksamheterna haft svårt att infria det
generella sparbetinget om 0,3 % om beslutades om i september.
Utfallet blev ytterligare -1,4 mnkr i förhållande till prognosen i oktober vilket
berodde bland annat på högre avvecklingskostnader för AV-centralen, utfallet
för interkommunalt netto blev något sämre än prognos, ökade kostnader för
handledning på modersmål, Törnströmska gymnasiets svårigheter att anpassa
sin organisation till minskad elevvolym samt IT-kostnad om 200 tkr som inte har
fakturerats barn- och ungdomsförvaltningen.
Vuxenutbildningen flyttade till nya lokaler i slutet av året. Placeringen har
medfört en ökad tillgänglighet och fler elever söker utbildningar. Den
gymnasiala vuxenutbildningen övergår alltmer till yrkesinriktade utbildningar.
Genom nätverket Gränslöst har verksamheten beviljats statliga medel för att
finansiera yrkesvux-utbildningar. Dessa medel upphör 2012.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2012
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En allt större grupp anhöriginvandrare har rätt till SFI-undervisning. Detta
innebär att de medel som finns för grund- och gymnasiala vuxenutbildningar
måste tas i anspråk för att klara SFI ansvaret.
Investeringsutrymmet om 4,3 mnkr har överskridits till 4,6 mnkr. Detta beror på
de lokalanpassningar som har gjorts i samband med att program har flyttat
mellan skolor och nya program som har tillkommit genom reformen.
Personalbokslutet redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet med personalbokslut för år 2011
att överlämna årsbokslutet till revisionen
att hos kommunstyrelsen begära att nämndens negativa resultat om -3,4 mkr
inte skall återställas
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

§3
Förslag till reviderade former för programråd
Utbildningsnämnden beslutade 2008 om nedanstående sammansättning för
lokala programråd i Karlskrona kommun benämnt Utvecklingsråd sedan 2005.
-

Rektor (ordförande)
Representanter näringsliv, högskola etc
Elevrepresentanter
Lärare

Med hänsyn till den reformerade gymnasieskolan (gymnasieförordningen
2010, 1 kap § 8) och till den lokala satsningen på Teknik College föreslås
följande förändringar:
1. Utvecklingsråden återför sin ursprungliga benämning programråd.
2. Programrådens sammansättning blir:
- Ordförande1) är en representant från näringsliv2)/högskola
eller annan eftergymnasial utbildningsform
- Elevrepresentant/-er
- Personalrepresentant/-er
- Skolledare
- Representanter näringsliv/högskola (och/eller annan eftergymnasial
skolform)
1)

Ordförande i respektive programråd för Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet och
Fordonsprogrammet är också ledamot i lokal styrgrupp för Teknik College
2)
Med näringsliv avses här såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan

3. Programrådens huvudsakliga arbetsuppgifter:
- APL (arbetsplatsförlagt lärande)
- Handledarutbildning
- Resultatuppföljning och utveckling av programmet
- Utbildningsinnehåll och utbildningens nivå i förhållande till arbetsmarknadens behov och förväntningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna det reviderade förslaget avseende programråd.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Revisionen
Akten

Blad
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2011.364.007

§4
Kommentar med anledning av revisorernas granskning av skolornas
arbete mot kränkande behandling
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört
en granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling. Syftet var att
granska om barn- och ungdomsnämndens respektive utbildningsnämndens
verksamheter bedriver ett systematiskt arbete för att såväl förebygga som
åtgärda kränkande behandling. Fördjupad granskning har, inom utbildningsnämndens verksamheter, skett vid Fischerströmska och Törnströmska
gymnasiet.
Lena Netterstedt redogör för förslag till kommentarer.
Arbetsutskottet har vid sammanträden den 16 februari 2012, § 4, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avge kommentarer till kommunrevisionen enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012

Blad
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Kopia till:
Revisorerna
Rektorerna
Akten

§5
Resultat av interna kontrollplanen 2011
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 28 maj 2009 § 103 ska varje nämnd
fatta beslut om Intern kontrollplan, vilket Utbildningsnämnden gjorde den
27 januari 2011.
Intern kontrollplan definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
De områden som kontrollerats är betygsättningen av projektarbetet, skolornas
åtgärdsprogram samt upphandlingar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna resultatet av Interna kontrollplanen 2011
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012

Blad

9

Sammanträdesprotokoll
UN2011.359.605

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekonomer
Akten

§6
Reviderade friskolebidrag
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår, för
elever som påbörjat sina studier från och med höstterminen 2011, av Skollagen
(2010:800) kap 16 52-5§§ och Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 14
vad avser de nationella programmen. För introduktionsprogrammen finns
reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17 31-38§§. För elever som påbörjat
studierna före detta datum gäller de regler som finns i den numera upphävda
Skollagen (1985:1100) kap 9 8a§ och Förordningen (1996:1208) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet kap 4. Dessa
regler är i stort sett likalydande vad gäller de nationella programmen.
Utbildningsnämnden fastställde bidrag till fristående gymnasieskolor för de
program som Karlskrona kommun anordnar i egen regi vid sitt sammanträde
den 8 december 2011. Som utgångspunkt för detta beslut låg den internbudget som fastställdes samma datum.
Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget.
Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas
per budgetår. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser under löpande
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna. Från
och med kalenderåret 2011 får kommunen möjlighet att även minska bidragen
under löpande budgetår till de fristående skolorna.
Sedan utbildningsnämndens beslut om bidragsbelopp fattades har internbudgeten justerats med anledning av sänkta personalomkostnader och sänkt
internränta. Den sänkta internräntan medför även sänkta hyror för de kommunägda lokaler som förvaltningen nyttjar. Totalt har dessa justeringar gjort att
nämndens budget reducerats med 2,9 miljoner kronor.
Med anledning av ovanstående förändringar och med stöd av reglerna i
Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 14 2§ och Förordningen (1996:1208)
om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet kap 4 2§
har därför beloppen för bidrag till fristående gymnasieskolor räknats om. De
nya bidragsbeloppen föreslås gälla från och med 1 april 2012.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor enligt förslaget

att

de nya bidragen ska gälla från och med 1 april 2012

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2012
Sammanträdesprotokoll
UN2012.79.612

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

§7
Utbildningsorganisation 2012/2013
Utbildningsnämnden beslutar
att

delegera till arbetsutskottet att besluta om preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2012/2013.

_______________

Sign

Sign

Sign
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1 mars 2012
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§8
Delegeringsärenden
Attestlista 2012. UN2012.80.023
Beslut om att nuvarande lärlingar i åk 1 vid Ehrensvärdska gymnasiet går
in i lärlingsorganisationen på af Chapmangymnasiet från läsåret 2012/2013.
UN2012.29.612
Elevärende. UN4 2011.39.606
Delegationsordning för af Chapmangymnasiet läsåret 2012/2013.
UN2012.1.600

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§9
Anmälningsärenden
A

Kommunfullmäktige UN2012.40.061 § 11
Förslag till reviderad avgiftstaxa för
kopior och avskrifter av allmänna
handlingar

B

Kommunfullmäktige UN2011.403.004 § 170
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag den
1 september 2011

CD Kommunfullmäktige UN2011.401.024 § 173
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m m för år 2012

Sign

E

Kommunfullmäktige UN2011.400.250 § 174
Regler för försäljning av kommunal
mark och fast egendom

F

Kommunfullmäktige UN2011.416.041 § 228
Uppföljning per den 31 oktober för
hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

G

Kommunfullmäktige UN2011.417.003 § 230
Begäran om ändring av reglemente
för utbildningsnämnden

H

Kommunfullmäktige UN2011.418.370 § 233
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antal jobb ska öka”

IJ

Kommunfullmäktige UN2011.419.370 § 234
Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2011 - 2020

K

Kommunfullmäktige UN2011.420.610 § 245
Svar på motion om drogtester i
skolan

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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L

Kommunfullmäktige UN2011.421.610 § 272
Svar på motion om införande av
föräldrainformation om skolk via
sms i Karlskrona kommuns skolor

M

Kommunfullmäktige UN2011.422.612 § 291
Svar på medborgarförslag om att
alla kommunala gymnasier borde
erbjuda en egen dator till eleverna

N

Kommunstyrelsens UN2012.42.004
allmänna utskott

§8
Redovisning av enkät digital
ärendehantering

O

Kommunstyrelsens UN2012.38.041
allmänna utskott

§9
Budget 2013 och plan 2014-2015

PQ Kommunstyrelsen UN2012.22.041

Sign

Blad

§4
Principer för internprissättning och
finansieringsprinciper vid försäljning
av måltider och livsmedel

Kommunstyrelsen UN2012.37.024

§8
Erbjudande om löneväxling

R

Kommunstyrelsen UN2012.41.030

§ 35
Redovisning av uppdrag att ta fram
lösningar för jobb i stället för bidrag

S

Kommunstyrelsen UN2012.44.030

§ 36
Redovisning av uppdrag att ta fram
lösningar för nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten

T

Kommunstyrelsen UN2012.35.610

§ 37
Redovisning av uppdrag att ta fram
lösningar för högre kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan

U

Kommunstyrelsen UN2012.45.030

§ 45
Dokumenthantering för EU-projekt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012
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VW Kommunstyrelsen UN2011.402.005 § 297
IT-investering 2012
UN2011.408.163 § 298
Verksamhetsplan 2012, funktionen
för trygghet och säkerhet
XYZ Kommunstyrelsen UN2011.407.754 § 300
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidrags tagare i Karlskrona
kommun
ÅÄÖ

UN2011.410.605 Samverkansavtal mellan Ronneby
och Karlskrona
UN2011.380.612 Samverkansavtal mellan Sölvesborgs- Bromöllas kommunalförbund och Karlskrona kommun
UN2012.30.050

Skolverket

UN2011.222.612 Beslut efter kvalitetsgranskning av
religions kunskap A vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona
kommun

______________

Sign

Sign

Kostavtal 2012

Sign

Sammanträdesdatum

1 mars 2012
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§ 10
Övrigt
Tommy Andersson (MP) påpekar att rektorerna inte har kallat till möte med
kontaktpolitikerna.
_______________
Henrik Larsen (M) tycker att företrädare för programråden ska bjudas in
till sammanträde med utbildningsnämnden för att informera om sin verksamhet.
_______________
Magnus Johansson (S) frågar vilken yrkestitel eleverna får som avslutar vårdoch omsorgsprogrammet.
_______________

Magnus Johansson (S) informerar om att han kommer att formulera ett brev
och skicka ut till utbildningsnämnden med sina intryck från mötet med
kommunstyrelsens allmänna utskott till vilket utbildningsnämnden begärde
företräde.
_______________
Emma Swahn-Nilsson informerar om möte med representanter från Ronneby
kommun.
_______________
Göran Palmér informerar om ”Basutbildning med fokus på specialpedagogik”
sam att representant från utbildningsförvaltningen är anmäld till konferens om
det europeiska arbetet med yrkesutbildning, mobilitet och det livslånga lärandet.
_______________
Bruno Carlsson (SD) tar upp frågor om kontaktpolitiker till Vuxenutbildningen
samt närvaro vid utbildningsnämndens arbetsutskott.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 12 april
§ 11

Information
- Vuxenutbildningen

§ 12

Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden februari 2012

§ 13

Begäran om ändring av verksamhetsmål för utbildningsnämnden

§ 14

Förslag till svar på motion ”Gymnasieprogram med marin inriktning”

§ 15

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 16

Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun

§ 17

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 18 a) Yttrande över ansökan från Jensen Education AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
§ 18 b) Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet
i Kalmar kommun
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§ 19

Yttrande över ansökan från Sveriges ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun

§ 20

Delegeringsärenden

§ 21

Anmälningsärenden

§ 22

Övrigt
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Plats och tid

Vuxenutbildningens lokaler
torsdagen den 12 april 2012 kl 08.30 – 11.20

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Axel Skröder (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

utbildningschef
controller
controller
utvecklingschef
personalspecialist
administrativ chef
rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Pia Brante
Mikael Thornéus, § 11

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 20 april 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 11 - 22

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 23 april 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
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§ 11
Information
- Vuxenutbildningen
Rektor Mikael Thornéus informerar om Vuxenutbildningens olika verksamheter.
________________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 12
Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden februari 2012
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 255,8 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 29 februari 2012 uppgår
till en negativ avvikelse – 0,1 mnkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande.
- Gymnasieskolorna
- 0,5 mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux - 1,0 mnkr
- Gemensamma verksamheter
+1,4 mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett under skott om 0,1 mnkr. Avvikelserna
varierar mellan verksamheterna och en förklarande faktor är att budget och
utfall inte fullt ut är periodiserade. Gymnasieskolan har något färre elever än
budgeterat vilket genererar en minskad resurstilldelning. Skolorna har svårigheter att föra direkta anpassningar till volymförändringar som ger direkta
ekonomiska effekter.
Periodens underskott för vuxenutbildningen beror på att uppdragsutbildningen
inte har fakturerat de utbildningar som verksamheten genomför. De gemensamma verksamheterna visar ett överskott som beror på periodisering av det
interkommunala nettot. Under perioden februari-april inkommer fakturor från
andra kommuner liksom fakturering ser till andra kommuner.
Personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltalen för perioden 11.12 – 12.01
som bl a innhåller:
- antal tillsvidareanställda månadsavlönade
- antal visstidsanställda månadsavlönade
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar per anställd/kön
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna budget- och personaluppföljning per den 29 februari 2012.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 13
Begäran om ändring av verksamhetsmål för utbildningsnämnden
februari 2012
Skolverket har våren 2012 presenterat en rapport ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”.
Rapporten är en kvalitativ studie i hur den kommunala huvudmannen förhåller sig till den nationella styrningen av skolan. Rapporten pekar på olika
kommuners tolkning av huvudmannens uppdrag och hur detta påverkar
likvärdigheten och måluppfyllelsen. Rapporten visar också på att styrningen
tenderar att ske mer ensidigt mot nyckeltal och jämförelser. Detta menar man
bidrar till de bestående bristerna i de grundläggande förutsättningarna för
skolverksamhetens kvalitet och rektors ledarskap.
De nationella målen i styrdokumenten ses mer som ambitiösa visioner än
som underlag för styrning i skolan. Målen är satta att vara en utgångspunkt
för huvudmannen för att skapa en ändamålsenlig skolverksamhet och för
att bedöma de uppnådda resultaten. Om resultaten visar att de nationella
målen inte är nådda är det huvudmannens ansvar att vidta åtgärder som
höjer kvaliteten i skolan. Genom de nationella målen vill staten garantera
likvärdighet och kvalitet i landets skolor. De olikheter som finns mellan landets
kommuner kan förklaras av att varje kommun istället för de nationella styrdokumenten skapar en egen uppsättning mål som utgångspunkt för skolans
styrning. Dessa mål blir styrande för den aktuella skolnämnden och följs i
den kommunala uppföljningen. I praktisk handling underordnas det statliga
kraven den kommunala prioriteringen. Detta innebär enligt rapporten att
skolverksamhetens bristande måluppfyllelse kan fortgå år från år.
Mot bakgrund av bland annat denna rapport anser utbildningsnämnden att
man inte kan ha andra mål än de staten anger i styrdokumenten. Endast i
de fall inga mål finns formulerade kan kommunen sätta egna.
Mål i dag:
- Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka årligen.
Det långsiktiga målet ska vara 100%
- Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka årligen
från dagens nivå för att under denna planeringsperiod nå minst 90%.
- Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under
läsåret ska öka årligen för att år 2013 vara minst 80%
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Förslag till nya verksamhetsmål 2012 – 2014
- Samtliga elever ska ges stöd och förutsättningar att nå minst godkänd nivå
i alla kurser.
- Andelen elever som fullföljer en påbörjad nationell gymnasieutbildning inom
fyra år, ska öka årligen från dagens nivå för att under planeringsperioden nå
minst 90%.
- Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser inom
grundläggande vuxenutbildning ska vara 100%och inom gymnasial
vuxenutbildning och yrkesvuxutbildning vara minst 85% inom vardera
utbildningsform.
- Andelen kursdeltagare som nått godkänt på nationella slutprov SFI
- B-nivå skall vara 90%
- C-nivå skall vara 95%
- D-nivå skall vara 75% vid planeringsperiodens slut.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

begära att kommunfullmäktige fastställer ändrade verksamhetsmål
för utbildningsnämnden enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 14
Förslag till svar på motion ”Gymnasieprogram med marin inriktning”
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att, med anledning av motionen ”Gymnasieprogram med marin inriktning”, utreda
möjligheterna att starta ett gymnasieprogram med marin inriktning.
I Karlskrona finns sedan länge en fartygsteknisk gymnasieutbildning som
efter senaste gymnasiereformen benämns riksrekryterande Sjöfartsutbildning.
Utbildningen tillhör Törnströmska gymnasiet.
Efter diskussioner mellan företrädare för Törnströmska gymnasiet och
Marinen, Kustbevakningen, Stena Line, Sveriges Reareförening, Baltic
Offshore och Sjöfartshögskolan framkom att branschen är nöjda med
innehållet i befintlig Sjöfartsutbildning vid Törnströmska gymnasiet och ser
idag inga behov av förändringar av utbildningen.
Alla yrkesprogram i gymnasieskolan ska ha ett s k programråd där branschföreträdare tillsammans med skolans personal arbetar med innehåll, kvalitet,
arbetsplatsförlagd undervisning etc för den gymnasiala yrkesutbildningen.
Samtliga branschföreträdare kommer framöver att stödja programrådet för
Sjöfartsutbildningen i Karlskrona.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
Utbildningsnämnden beslutar att föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
________________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 15
Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar län
CIS Kalmar AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få starta
utbildningen:
- Teknikprogrammet, inriktning teknik
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 25 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 75 elever för utbildningsprogrammet och fullt utbyggd
verksamhet anges till 300 platser år 2015 (inklusive nuvarande antal
utbildningsplatser på övriga program).
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2012/2013
erbjuda Teknikprogrammet med 32 utbildningsplatser.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för samverkan. Ett
ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala huvud-
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mannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och
lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som nedläggning av
utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 16
Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Ljud & Bildskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningen:
- Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 20 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 60 elever på utbildningen år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att from läsåret
2012/2013 inte längre erbjuda Estetiska programmets inriktning Bild och
formgivning på grund av det låga antalet förstahandssökande. De övriga
inriktningarna musik, estetik och media, samt teater erbjuds med tillsammans
48 platser.
Den kommunala gymnasieskolan avser att även fortsatt erbjuda det
riksrekryterande Estetiska programmet Spelgrafik och animation, med 16
utbildningsplatser per årskurs .

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
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elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 17
Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningarna:
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 elever per utbildning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 72 elever per utbildning och det totala
antalet elever för Plusgymnasiet anges till 216 år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2012/2013
erbjuda Naturvetenskapsprogrammet med 64 utbildningsplatser.
Ekonomiprogrammet erbjuds med 48 platser och
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 90 platser.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
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utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 april 2012

Blad

14

Sammanträdesprotokoll
2012.96.605

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
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§18 a
Yttrande över ansökan från Jensen Education AB om rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium
i Kalmar kommun
JENSEN education AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningarna:
- Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
- Samhällsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation
Antalet elever per sökt utbildning beräknas till 32 elever per årskurs. Detta ger
fullt utbyggt 96 elever per utbildningsprogram och fullt utbyggd verksamhet
anges till 192 platser år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2012/2013
erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet med 90 utbildningsplatser.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
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samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 april 2012

Blad

16

Sammanträdesprotokoll
2012.113.631

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
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§ 18 b
Yttrande över ansökan från ThorenGuppen AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i
Kalmar kommun
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningarna:
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna husbyggnad; mark- och
anläggning samt inriktningen måleri
- El- och energiprogrammet, inriktningen elteknik
- Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna personbil; karosseri och
lackering
- Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen handel och service
- Hantverksprogrammet, inriktningen frisör
- Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna hotell och konferens respektive
turism och resor
- Industritekniska programmet, inriktningen svetsteknik
- VVS- och fastighetsprogrammet, inriktningen VVS
- Vård- och omsorgsprogrammet
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 3 – 6 elever per
inriktning och årskurs. Detta ger för fullt utbyggd verksamhet 151 elever år
2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
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Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att from läsåret
2012/2013 erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet med 48 platser; El- och
energiprogrammet med 16 platser; Fordons- och transportprogrammet med 32
platser; Hotell- och turismprogrammet med 16 platser; Hantverksprogrammet
(florist och frisör) erbjuds med 34 platser; VVS- och fastighetsprogrammet med
10 platser och slutligen erbjuds Vård- och omsorgsprogrammet med 32
utbildningsplatser. För Handels- och administrationsprogrammet föreslås
ingen antagning. Industriprogrammet erbjuds ej i kommunen.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
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Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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Kopia till:
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§ 19
Yttrande över ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Karlshamns kommun
Sveriges Ridgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten
2013 få starta utbildningen:
- Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk
- Naturbruksprogrammet, inriktning djur
Ansökan avser primärt inriktningen lantbruk, sekundärt avses inriktningen djur.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 24 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 72 elever för utbildningsprogrammet år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för samverkan. Ett
ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig
nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala
huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal
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och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller respektive
friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en högre
kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens kostnader
ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i Karlskrona
kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 20
Delegeringsärenden
Förslag till utbildningsorganisation för de kommunala gymnasieskolorna
i Karlskrona år 1 2012/2013. UN2012.79.612
Delegering av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom utbildningsnämndens ansvarsområde. UN2012.85.026
Interkommunala ersättningar för elever från annan kommun som studerar
vid Karlskrona kommuns kommunala gymnasieskolor under vårterminen
2012. UN2012.110.605
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 21
Anmälningsärenden
A

Kommunfullmäktige UN2012.111.102 § 33
Kommunala val

B

Kommunfullmäktige UN2012.114.041 § 143
Kommunfullmäktiges ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning år 2012

CD Skolinspektionen

______________
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UN2012.88.632 Tillsyn av den fristående gymnasieskolan Karlskrona Praktiska Gymnasium i Karlskrona kommun
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§ 22
Övrigt
Kontaktpolitikerverksamheten diskuteras.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 14 juni
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- Spelgrafik och animation Törnströmska gymnasiet

§ 24

Uppföljning april 2012

§ 25

af Chapmanskolans svar till Skolinspektionen angående religionskunskap A

§ 26

Kvalitetsredovisning vårterminen 2011

§ 27

Förslag till sammanslagning av Kilströmska och Törnströmska
gymnasieskolorna

§ 28

Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning

§ 29
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Plats och tid

Törnströmska gymnasiets lokaler
torsdagen den 14 juni 2012 kl 08.30 – 11.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S) fr o m kl 11.00 (beslutssammanträdet)
Mikael Hammarin (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)

utbildningschef
controller
controller
kvalitetschef
rektor
biträdande rektor
lärare
rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Lena Netterstedt
Håkan Petersson, §23
Britt-Louise Rickardt, §23
Pascal Deraed, §23
Leif Petersson, §25

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonas Sandström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 27 juni 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 23 - 31

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jonas Sandström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 27 juni 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
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§ 23
Information
- Spelgrafik och animation, Törnströmska gymnasiet
Håkan Petersson, Britt-Louise Rickardt och Pascal Deraed informerar om
den estetiska spetsutbildningen Spelgrafik och animation.
________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 24
Uppföljning april 2012
Utbildningsnämndens verksamheter visar ett negativt utfall för perioden om
-0,2 mnkr. I utfallet för perioden har förvaltningen inte godkänt
måltidsdebiteringen för april som motsvarar ca 600 tkr på grund av
felaktigheter i underlaget.
Prognosen för året bygger på hittills kända faktorer och antagande. Med
hänvisning att medel går före mål kommer utfallet att rymmas inom tilldelad ram. Behovet av stödinsatser till både gymnasieelever och vuxenstuderande kommer därmed inte att tillgodoses i den omfattning som det
finns behov av.
Elevkullarna minskar under kommande år, trots detta ser elevbilden god ut
till de kommunala skolorna. Några program och inriktningar har haft för få
sökande och kommer inte att starta. Elevtillströmningen till annan huvudman är större än budgeterat. Framförallt har fler elever valt fristående
skola, men variationerna mellan skolor och program är stora varför några
skolor har valt att inte starta tidigare planerade utbildningar. Vilka
konsekvenser detta kommer att få blir känt först vid terminsstart.
Vuxenutbildningens flytt till Trossö har inneburit att fler elever vill studera.
De ytterst knappa resurserna medför dock att många elever nekas plats.
Det statliga bidraget för yrkesvuxutbildningar kommer också att upphöra
under året. Antal sfi-studerande ökar långsamt, men andel studerande
med flyktingbakgrund (finansierade med statliga medel via
socialförvaltningen) minskar drastiskt vilket får till följd att vuxenutbildningen måste finansiera en större andel av verksamheten med egna
medel.
Investeringsutrymmet om 2,5 mnkr kommer att nyttjas under året.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att
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kommunstyrelsen
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Särskilt yttrande
Jonas Sandström (S) lämnar på socialdemokraternas vägnar särskilt yttrande
enligt följande:
”Utbildningsnämndens prognos för det ekonomiska utfallet för 2012 är ett
nollresultat, d v s vi håller den budget vi blivit tilldelade. Men för att göra det
måste vi avstå från insatser som vi borde gjort för att följa skollagen bland
annat i den del där man slår fast att varje elev har rätt till det stöd som behövs
för att eleven ska nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar.
Vi vill uppmärksamma fullmäktige om att ansvaret för att de kommunala
skolorna i Karlskrona följer skollagen åvilar den församlingen. Det är kommunfullmäktige som är mottagare av det kommunala huvudmannaskapet. Kommunfullmäktige har sedan givit utbildningsnämnden i uppgift att driva skolverksamheten men ansvaret för att leva upp till skollagens krav kan man aldrig delegera
bort.
Det är, vilket också uttalats i tjänstemannatexten, uteslutet att nämnden klarar
att leva upp till skollagens krav med den resurs vi blivit tilldelad. Vi utgår därför
att fullmäktige tar en allvarlig diskussion om hur man förvaltar huvudmannaskapet för Karlskronas gymnasieskolor.”
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar följande tilläggs-attsats
att utbildningsnämnden till dagens protokoll tar det särskilda yttrandet
som lämnats av den socialdemokratiska gruppen och att yttrandet
bifogas till ärendet då det sänds vidare till kommunstyrelsen
och fullmäktige.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jonas Sandströms tilläggsattsats och finner att utbildningsnämnden avslår denna.
Votering begärs.
Följande voterings godkänns: den som bifaller Jonas Sandströms förslag
röster ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Följande röstar ja: Jonas Sandström (S), Ulrika Svensson (S), Mikael
Hammarin (S), Jonna Lengstedt (S), Inger Persson (S), Marie Toresten (S)
och Bruno Carlsson (SD).
Följande röstar nej: Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C),
Henrik Larsen (M), Yjvesa Mujaj (M) och Hans-Göran Håkansson (FP).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 5 nej-röster att bifalla
Jonas Sandströms yrkande.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012

6

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Reservation
Femklövern reserverar sig mot beslutet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna uppföljningen per den 30 april och överlämna densamma till
kommunstyrelsen

att

utbildningsnämnden till dagens protokoll tar det särskilda yttrandet
som lämnats av den socialdemokratiska gruppen och att yttrandet
bifogas till ärendet då det sänds vidare till kommunstyrelsen
och fullmäktige.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Sammanträdesprotokoll
2011.222.612

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

§ 25
af Chapmanskolans svar till Skolinspektionen angående religionskunskap A
Rektor Leif Petersson informerar.
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av undervisningen i
religionskunskap A vid 47 skolor i riket såväl kommunala som fristående.
af Chapmangymnasiet var en av de utvalda.
Varje skola får en rapport och ett beslut. Dessutom sammanställs en rapport
över alla skolorna.
Rektor för skolan har formulerat ett svar där han i samverkan med undervisande lärare beskriver hur undervisningen ska förbättras inom de tre utvecklingsområden som inspektionen lyfter fram.
Undervisning behöver i högre utsträckning ge eleverna möjlighet att utveckla
sin förmåga att reflektera och analysera utifrån en etisk och moralisk utgångspunkt.
Undervisningen behöver i större utsträckning bygga på de frågor som eleverna
är intresserade av så dessa ges reellt inflytande.
Skolan behöver utveckla användningen av IT-verktyg så eleverna får en tidsenlig undervisning.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

ta svaret till protokollet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Sammanträdesprotokoll
2012.213.619

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

§ 26
Kvalitetsredovisning vårterminen 2011
Enligt förordningen SFS 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet,
ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av
verksamheten.
Förutsättningar, resultat, måluppfyllelse samt åtgärder av brister ska
redovisas. Antalet anmälda kränkningar ska sedan 2008 också anges.
Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning omfattar denna gång
vårterminen 2011 eftersom den nya skollagen med det systematiska
kvalitetsarbetet gäller från och med 1 juli 2011.
Det sammanlagda betygssnittet har minskat med en tiondel. Andelen slutbetyg
och andelen elever som får grundläggande behörighet har sänkts med en
respektive två procent medan andelen elever som avslutar studierna inom fyra
år ligger på samma nivå som tidigare.
Även om resultaten för de elever som erhållit betyg i jämförelse med riket är
goda har vi många elever som inte får slutbetyg eller behörighet till högskola/
universitet så arbetet för att öka måluppfyllelsen fortsätter.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §24, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Kvalitetsredovisningen för vårterminen 2011

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012

Blad
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Sammanträdesprotokoll
2012.214.612

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

§ 27
Förslag till sammanslagning av Kilströmska och Törnströmska
gymnasiet
Vid årsskiftet 2011-2012 skapades en gemensam Resurs- och stödenhet inom
utbildningsförvaltningen. I samband med detta internrekryterades rektor för
Kilströmska gymnasiesärskolan till tjänsten som chef för den nya Resurs- och
stödenheten. Under våren 2012 fram till den 30 juni 2012 har ledningsfrågan
lösts genom att rektor för Törnströmska gymnasiet också har upprätthållit
tjänsten som rektor för Kilströmska gymnasiet.
Denna lösning har fungerat bra under våren och lösts med hjälp av arbetslagsansvariga inom Kilströmska gymnasiet. Enheten som också består av Arenaskolan på Rosenholm har haft en separat budget och fungerat som ett eget
rektorsområde. Utbildningschefen har under mars månad träffat arbetslagen vid
Kilströmska gymnasiet och fått en uppföljning av hur verksamheten fungerat
under våren så här långt. I samband med dessa möten har frågan om en
formell sammanslagning av rektorsområdena diskuterats.
Personalgruppen har inga invändningar mot en sammanslagning men pekar på
att det är väsentligt att det i så fall även i framtiden finns en egen budget och
fördelning från förvaltningen. Personalen menar också att föräldragruppen är
informerad om dagens lösning och att en sammanslagning är av formell
karaktär.
En risk- och konsekvensanalys har gjorts.
Underlaget har varit utsänt till de fackliga organisationerna för att ge möjlighet
till komplettering av risk- och konsekvensanalysen.
En uppföljning av sammanslagningen genomförs av utbildningsförvaltningen
hösten 2013.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012

Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §26, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Kilströmska gymnasiesärskolan (inklusive Arenaskolan) upphör som eget
rektorsområde fr o m 1 juli 2012

att

gymnasiesärskolans verksamheter ingår som en egen skolform vid Törnströmska gymnasiet från samma datum

att

gymnasiesärskolan erhåller en egen budget baserad på den resurstilldelning som lämnas från utbildningsnämnden

att

rektor för Törnströmska gymnasiet skapar den interna ledningsstruktur
som är mest lämplig för att leda verksamheten

att

arbetet med att skapa den nya organisationen och programutbudet i
Gysär 2013 omgående ska påbörjas.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012

Blad
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Sammanträdesprotokoll
2012.215.002

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Håkan Karlsson
Akten

§ 28
Angående revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Prövning om en elev skall tas emot i särskolan är delegerat till rektor för
särskoleverksamheten. Eftersom beslut att tas emot i gymnasiesärskolan är
kopplat till ett myndighetsutövande och ett utredningsförfarande samt att eleven
därefter har möjlighet att välja gymnasiesärskola bör detta inte vara kopplat till
en gymnasiesärskola utan som övrig antagning vara fristående från enskild
skola.
Ansvar för bedömning och utredning förläggs till verksamhetschef för Resursoch stödenheten, tidigare rektor för särskolan som idag har kompetens i frågan.
Detta kompetenskrav kommer att vara knuten till tjänsten i framtiden. Därför
föreslås att chefen för Resurs- och stödenheten ges denna delegation.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §27, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

delegationsordningen ändras enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012

Blad

12

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 29
Delegeringsärenden
Beslut om vikarierande rektor vid ordinarie rektorers sommarsemester.
UN2012.154.023
Delegering av uppgiften angående det systematiska kvalitetsarbetet enligt
Skollagen 4 kap §§2-7 till biträdande rektor på af Chapmangymnasiet.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 30
Anmälningsärenden

Sign

A

Kommunfullmäktige UN2012.143.041 § 56
Uppföljning per den 29 februari 2012 för
hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

B

Kommunfullmäktige UN2012.144.041 § 59
Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona
kommun 2012

CD Kommunstyrelsen

UN2011.415.106 § 95
Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i grund- och gymnasieskola

E

Kommunstyrelsen

UN2012.126.030 § 101
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jobb istället för bidrag och
redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

F

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

UN2012.121.041 § 21
Bokslutsberedning 2011

G

Skolinspektionen

UN2012.50.631

H

Skolinspektionen

UN2012.128.631 Beslut angående ansökan om godkännande
av Nordens Teknikerinstitut AB som
huvudman för gymnasieskola i Karlskrona
kommun

IJ

Sveriges kommuner UN2012.125.040 Vårpropositionen för år 2012
landsting

Sign

Sign

Avskrivning av ärenden angående ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB
om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun

Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Övrigt
Henrik Larsen (M) informerar om sammanträde med Kommunala
Handikapprådet.
_______________
Bruno Carlsson (SD) tar upp diskussion angående handlingar till
Utbildningsnämnden.
_______________
Politiker och tjänstemän önska varandra en glad sommar.
_______________

Sign

Sign
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Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 27 september 2012

Sign

§ 32

Information
- Studieavbrott
- Antagning till gymnasieskolan

§ 33

Val av ordinarie ledamot till arbetsutskottet

§ 34

Uppföljning 31 augusti 2012

§ 35

Beslut om riktlinjer och ersättning för SFI i folkhögskolor

§ 36

Förslag att starta inriktningen Socialt arbete på Barn- och
fritidsprogrammet

§ 37

Yttrande över ansökan från Niclas Adler om godkännande som
huvudman för internationell skola på gymnasienivå i Karlskrona
kommun

§ 38

Sammanträdesplan 2013

§ 39

Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation - utgår

§ 40

Delegeringsärenden

§ 41

Anmälningsärenden

§ 42

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012

Blad
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Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden
torsdagen den 27 september 2012 kl 08.30 – 11.45
Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Mikael Hammarin (S)
Jonna Lengstedt (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)
Inger Persson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Marie Toresten (S)
Tommy Sternulf (S)
Axel Skröder (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Michael Hess (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
utbildningschef
controller
controller
kvalitetschef
utvecklingschef
personalspecialist
skolsekreterare

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Maria Dellqvist

Sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Tommy Andersson (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 28 september 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Eva Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Tommy Andersson

Sign

Sign

Sign

§ 32 - 42

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 oktober 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Eva Karlsson
__________________

Sign

Sign

3

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 32
Information
-

Studieavbrott
Kvalitetschef Lena Netterstedt informerar om SKL:s rapport,
Motverka studieavbrott - Gymnasieskolans utmaning att få alla elever
att fullfölja sin utbildning.
Informationen tas till protokollet.
____________

-

Antagning till gymnasieskolan
Utvecklingschef Tommy Rönneholm redovisar antalet sökande/
antagningar till respektive program samt redovisar antagningarna
till de fristående gymnasieskolorna.
Enligt prognosen över antalet 16-åringar kommer elevunderlaget tillfälligt
att sjunka år 2013 och 2017. Stor stigning av elevantalet väntas enligt
prognosen år 2018.
Informationen tas till protokollet.
____________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2012.204.102

§ 33
Val av ordinarie ledamot till arbetsutskottet
Ny ordinarie ledamot till utbildningsnämnden arbetsutskott
måste utses efter Magnus Johansson (S) som slutar sitt uppdrag
i nämnden.
Förslag till beslut
Mikael Hammarin (S) föreslås efterträda Magnus Johansson (S)
som ordinarie ledamot i arbetsutskottet.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Mikael Hammarin blir ny ordinarie ledamot i utbildningsnämndens
arbetsutskott.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2012.212.041

§ 34
Uppföljning 31 augusti 2012
Utbildningsnämndens verksamheter visar en positiv avvikelse för perioden
om 0,4 mnkr. I utfallet finns en kostnad om ca 230 tkr som avser boende
och omvårdnad för två elever vid ett RH-gymnasium (gymnasium för
rörelsehindrade). Diskussioner pågår om kostnaden ska belasta handikappförvaltningen eller utbildningsförvaltningen.
Prognosen för året bygger på hittills kända faktorer och antagande. Med
hänvisning att medel går före mål kommer utfallet att rymmas inom tilldelad ram. Behovet av stödinsatser till både gymnasieelever och vuxenstuderande kommer därmed inte att tillgodoses i den omfattning som det
finns behov av.
Eleverna har startat höstterminen och den förväntade elevminskningen har
infriats. Även i år har en större andel elever valt teoretiska program före
yrkesinriktade. Fler elever än tidigare har kommit in på sitt första val. I
förhållande till budgeterad elevorganisation har dock färre klasser och program
startat. Fler elever har valt annan huvudman vilket kommer att generera en
större budgetavvikelse. Variationerna mellan skolor och program är stora varför
några skolor med mindre antal sökande har valt att inte starta tidigare
planerade utbildningar. Budgetavvikelsen kommer att balanseras genom att
den egna organisationen har färre elever.
Statsbidraget för yrkesvux har upphört under 2012 och elever har nekats plats
då yrkesutbildningar har lagts ned i brist på ekonomiska medel. Det finns dock
förslag inför 2013 att staten ska satsa åter på yrkesutbildningar.
Investeringsutrymmet om 2,5 mnkr kommer att nyttjas under året.
Även personalnyckeltalen för mätperioden 11.12 – 12.07 redovisas.
Nämnden önskar en tydlig redovisning till nästa sammanträde gällande
elever som är i behov av särskilt stöd.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts § 34

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen per den 31 augusti och överlämna
densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget
________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

27 september 2012

Blad
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Sammanträdesprotokoll
2012.307.616

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Rektor Vuxenutbildningen
Akten

§ 35
Beslut om riktlinjer och ersättning för SFI i folkhögskolor
28 juni 2010 trädde förändringar i skollagen (1985:1100) i kraft. Samtidigt
trädde en ny förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning i kraft för
att tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2011.
Förordningen innebär bl a att en folkhögskola kan ges tillstånd att sätta betyg,
anordna prövning samt utfärda betyg och intyg för utbildning motsvarande
utbildning i svenska för invandrare, sfi. Ansökan om tillstånd lämnas till
Skolinspektionen. Myndigheten kan ge tillstånd under förutsättning att de krav
som följer av förordning (2010:253) är uppfyllda och att utbildningen även i
övrigt bedöms vara av god kvalitet. Flera folkhögskolor har ansökt om och fått
tillstånd av Skolinspektionen att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda
betyg och intyg för utbildning motsvarande sfi. Utbildningsanordnarna är
skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering som Skolverket och
Skolinspektionen bestämmer och lämna sådana uppgifter som myndigheterna
begär. Skolinspektionen har tillsyn över utbildningarna och om kraven för
tillstånd inte längre uppfylls kan myndigheten kräva att åtgärder vidtas och, ifall
detta inte görs, återkalla tillståndet.
Efter beslutade ändringar i skollagen kan den som har rätt att delta i en
kommuns sfi ha rätt att istället delta i en folkhögskolas utbildning som
motsvarar sfi. För detta krävs att folkhögskolan har getts rätt att sätta betyg,
anordna prövning samt utfärda betyg och intyg och att folkhögskolan har
förklarat sig ha för avsikt att ta emot den sökande till utbildningen. Den som vill
delta i en folkhögskolas sfi ska anmäla detta till sin hemkommun.
En folkhögskola, som till sin sfi har antagit en elev som har förklarats behörig
att delta i utbildningen, har rätt till ersättning för kostnaden för elevens
utbildning från elevens hemkommun. Ersättningen ska bestämmas med
hänsyn till folkhögskolans åtagande och elevens behov och på samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen sfi. Om
kommunen och folkhögskolan inte gör annan överenskommelse ska ersättning
lämnas för den tid som eleven deltar i folkhögskolans sfi. Ersättning fastställs
för ett kalenderår i sänder. Ersättningen ska avse sådant som undervisning,
läromedel och utrustning, administration, lokaler och studie- och
yrkesvägledning.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 35

Ersättning
I de nationella bestämmelserna framgår att ersättningen för sfi i folkhögskola
ska bestämmas med hänsyn till folkhögskolans åtagande och elevens behov
och på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen sfi.
Ersättningen, oavsett om det handlar om vanlig sfi eller enskild undervisning,
ska täcka samtliga kostnader anordnaren har. I ersättningen inräknas de
förstärkningar som krävs för att stödja personer med särskilda behov.
Studerandeavgifter är inte tillåtna. Läromedel bekostas av
utbildningsanordnaren. Den studerande står för kostnaderna för
anteckningsmaterial och pennor. Inga avgifter får tas ut för kopiering av
kursmaterial eller som deposition när utbildningsanordnaren lånar ut
läromedel. Utbildningsanordnaren ska svara för eventuellt behov av tolkhjälp i
sin verksamhet och kostnaderna för denna.
Riktvärdet för sfi undervisning för samtliga nivåer är 525 timmar med möjlighet
till ytterligare undervisningstimmar om eleven bedöms ha behov och kunna
tillgodogöra sig undervisningen.
Kravet för genomförande av utbildningen har Karlskrona kommun satt till en
maximal utbildningstid för eleven där fördelningen är 200 inskrivna timmar för
nivå C och 150 inskrivna timmar för nivå D. Når inte eleven målen inom den
maximala tidsgränsen kan skolan inkomma med en begäran om ytterligare
timmar som prövas av Karlskrona kommun. I begäran ska framgå elevens
närvaro och individuella studieplan.
Ingen ersättning utgår för kallad studerande som efter 8 dagar inte infunnit sig
till utbildningsanordnaren på överenskommen tid.
Utbetalning av ersättningen sker månatligen under kursens gång med 80
procent av ersättningen för den studerandes inskrivna timmar månaden före.
Resterande 20 procenten får anordnaren när den studerande fått godkänt
betyg. För de studerande som inte når målen erhåller anordnaren inte de
innehållna 20 procenten av ersättningen.
Folkhögskolan skickar ett månatligt rekvisitionsunderlag som innehåller en
förteckning över de elever som varit inskrivna på kursen. Observera att
ersättningen endast betalas för den tid eleven är skriven i Karlskrona kommun,
flyttar eleven under studietiden är det den nya hemkommunen som ska
faktureras.
Ersättning utgår per kursdeltagartimme à 60 minuters undervisningstid för
antal inskrivna och kursdeltagare.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 35

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ersättning till folkhögskolor som bedriver reguljär sfi utgår med
samma ersättning och på samma villkor som för Karlskrona kommun

att

delegera till rektor att i samband med ett beslut om mottagande till
sfi också förklara eleven behörig att delta i sfi i folkhögskola

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Rektor Ehrensvärdska gy
Akten

§ 36
Förslag att starta inriktningen Socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet har tre nationella inriktningar av vilka
Ehrensvärdska gymnasiet har Pedagogiskt arbete och Fritid och hälsa.
Den tredje inriktningen, Socialt arbete, saknas i Karlskrona och sett
till riket finns denna endast på ett fåtal orter.
Arbetsmarknaden efter såväl Pedagogiskt arbete som Fritid och hälsa
är relativt liten. Inom barnomsorgen i Karlskrona finns såväl en övertalighet bland barnskötare som en policy att i princip enbart anställa
förskollärare. Lokalt sett är hälsoindustrin en mycket liten marknad.
Inriktningen Socialt arbete omfattar kurserna sociologi och socialt arbete
och syftar till arbete inom bl a funktionshinderområdet och bevakningsområdet.
Efter inriktningen Socialt arbete finns med stor sannolikhet bättre anställningsmöjligheter jämfört med de båda andra inriktningarna. Handikappförvaltningen i Karlskrona har ett uttalat behov av nyrekrytering
framöver. Arbetsmarknaden för elevassistenter, personliga assistenter
och liknande är större än för barnskötare. Personer med lämplig utbildningsbakgrund har lättare att få jobb inom denna sektor där många
utan utbildning eller med avvikande utbildning konkurrerar om jobben.
Förut var Barn- och fritidsprogrammet ett program där ca 25% av eleverna
gick vidare till eftergymnasiala studier. Med små justeringar i programmet
och med ett ökat samarbete med olika branscher kan Barn- och fritidsprogrammet återigen bli en yrkesutbildning med tydlig studieförberedande
profil.
Följande kurser ger en relativt bred behörighet till högskolan inom områdena
humaniora, beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap samt i
viss mån även inom undervisningsområdet.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 36

Kurs
svenska 3 (100p)
matematik 2a (100p)
samhällsvetenskap 1a2 (50p)
engelska 6 (100p)
historia 1a2 (50p)

Läses inom
BF’s programfördjupning
BF’s programfördjupning
Individuellt val
Individuellt val
Individuellt val

Exempel på yrken
jurist, polis,
psykolog, socionom,
brandman, studieoch yrkesvägledare

Kurserna ovan innebär ingen utökning av programmet eller förändring av den
nationella programstrukturen för Barn- och fritidsprogrammet. Den s k programfördjupningen är enligt läroplanen för BF 600 poäng av vilka 300-400 poäng ska
innehålla de yrkeskurser som anses ge eleverna anställningsbarhet.
Barn- och fritidsprogrammet på Ehrensvärdska gymnasiet kommer på olika sätt
att samverka med Handikappförvaltningen, Polisen, Socialförvaltningen,
Räddningstjänsten etc vilka kommer att delta med föreläsare och i marknadsföringen av programmet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna inriktningen Socialt arbete som en del i gymnasieskolans
utbud inför läsåret 2013/14

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
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Sammanträdesprotokoll
2012.188.631

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 37
Yttrande över ansökan från Niclas Adler om godkännande som
huvudman för internationell skola på gymnasienivå i Karlskrona
kommun
Niclas Adler har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman med rätt till bidrag för en internationell skola på gymnasienivå i
Karlskrona kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
International College AB (aktiebolag under bildande enligt ansökan) anges
som sökande med Niclas Adler som kontaktperson.
Den planerade skolan, i ansökan benämnd United Continents IB World
School, avser att erbjuda studieprogrammet International Baccalaureate
Diploma Programme, med tillägg för ett förberedande år, samt två extra kurser
med undervisning i svenska språket respektive om svensk kultur. Programmet
erbjuds, med internatboende, till avgiftsbetalande studerande hemmahörande i
länder utanför EU, framförallt Kina, och till svenska studerande som önskar en
internationell examen med stark koppling till Kina.
En stor del av kurserna anges överensstämma med gymnasiala kurser på
svenskt Naturvetenskapligt program.
Planerat antal elever anges i ansökan till 90 elever per årskurs, varav 30
bidragsberättigade elever per årskurs. Verksamheten beräknas vara fullt
utbyggd med tre årskurser läsåret 2015/ 2016.
Elevprognoser anges grundade på minst 20 elever per år hemmahörande i
Karlskrona kommun, samt minst 10 elever per år från andra kommuner utöver
ett hundratal kinesiska elever per år.
I ansökan anges ett antal förutsättningar som behöver kommenteras.
Under punkt 8 Elevhälsa i ansökan, anges att förhandlingar pågår med
Karlskrona kommuns Utbildningsförvaltning om köp av elevhälsotjänster.
Kontaktperson anges till förvaltningschef Göran Palmér.
Förhandlingar om köp av dessa tjänster från den kommunala
gymnasieskolans förvaltning är för närvarande inte aktuella.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 37

Under punkt 9 Lokaler och utrustning i ansökan, anges information till och
pågående diskussioner med Utbildningsförvaltningen och dess personal ”om
att samarbeta runt ett flertal tjänster och viktig infrastruktur (såsom skollokaler,
trådlöst Internet-anslutning, gymnasiebibliotek, schemaläggning, skolsköterska/
läkare, skolkurator, idrottslokaler etc.)”
Kontaktperson anges till förvaltningschef Göran Palmér.
Inga utfästelser som rör ovan citerade samarbetsplaner är för närvarande
gjorda av Utbildningsförvaltningen.
Under punkt 11 Övriga upplysningar i ansökan, anges att
intresseundersökning ej bifogas ansökan ”då underlaget beräknas på många
års intag av elever i befintlig verksamhet i Karlskrona kommuns regi”.
Statistik över intag och utfall av utbildningsprogrammet i Karlskrona kommuns
regi på Ehrensvärdska gymnasiet redovisas.
Andra faktorer, förutom perioder av vikande elevunderlag och delvis bristfälliga
studieresultat, har varit visumproblematik för kinesiska gäststuderande samt
tillkommande kommunalt åtagande för SFI-undervisning.
Idag erbjuder inte Karlskrona kommun IB-utbildning utan presumtiva elever
hänvisas i första hand till samverkansområdets IB-program i Växjö alternativt
till motsvarande utbildningsprogram i Kristianstad.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
UN
Samverkansgruppen
Samtliga rektorer
Akten

§ 38
Sammanträdesplan 2013
Förslag till sammanträdesplan för 2013 presenteras.
Sammanträdet i december 2013 är planerat till den 19 december.
Utbildningsnämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för 2013.
_____________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

27 september 2012
Sammanträdesprotokoll
2011.297.610

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Samtliga SYV
Akten

§ 39
Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation
Ärendet utgår.
___________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

27 september 2012
Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 40
Delegeringsärenden
Attestlista 2012. UN2012.197.023
Elevläsårstider 2013/2014 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2012.286.608
Förordnande som vikarierande rektor vid Vuxenutbildningen.
UN2012.281.002
Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan.
UN2012.185.606
Beviljade inackorderingsbidrag september 2012.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad
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Sammanträdesprotokoll

§ 41
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala
Handikapprådet

UN2012.199.223 § 11
Information om förvaltningarnas
och bolagens redovisningar om
åtgärder år 2011 enligt Handikappolitiska programmet

Kommunfullmäktige

UN2012.257.618 Utbildningsnämnden får i uppdrag
att tillsammans med lokala näringslivet och kommunens förvaltningar
utveckla och utöka satsningen på
lärlingsplatser inom gymnasieskolan

Kommunfullmäktige

UN2012.278.106 Kommunstyrelsen ska fullfölja arbetet
med att skapa möjligheter för ett Navigator-/Vägledningscentrum.

Kommunfullmäktige

UN2012.203.102 § 89
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

UN2012.204.102 § 90
Kommunala val

Kommunfullmäktige

UN2012.205.023 § 93
Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning

Kommunfullmäktige

UN2012.206.005 § 94
E-utvecklingsplan för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

UN2012.207.041 § 98
Förslag om att ersätta delårsrapport
april med sedvanlig ekonomiuppföljning

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012 19
Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 40
Kommunfullmäktige

UN2012.208.041 § 100
Buget 2013 och planer 2014 –
2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2012.209.020 § 101
Förslag till nytt personalpolitiskt
program för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

Kommunfullmäktige

UN2012.210.754 § 105
Tillskapande av nya beredskapsarbeten

Kommunfullmäktige

UN2012.211.612 § 115
Svar på motion om gymnasieprogram med marin inriktning

Skolverket

UN2010.277.612 Struktur – Sjöfartsutbildningen

Jörgen Andersson (C) meddelar att rektorerna på Komvux kommer att
kalla kontaktpolitikerna till en träff.
Jörgen Andersson (C) meddelar att utskick till Spingerska fonden kommer.
Sammanträde den 23 oktober kl. 10.00.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012 20
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Sammanträdesprotokoll

§ 42
Övrigt
SKL:s cirkulär 12:44
Förvaltningschef Göran Palmér delar ut Sveriges Kommuner och
Landstings, SKL:s, cirkulär 12:44 – regeringens budgetproposition –
den del som berör barn- och utbildning.
Kontaktpolitiker
Tommy Andersson (MP) efterlyser, som kontaktpolitiker, ett möte
med Ehrensvärdska gymnasiet. Har inte fått någon kallelse till möte.
Avtackning
Magnus Johansson (S) som nu slutar som ledamot i utbildningsnämnden
avtackas med blommor.
___________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 25 oktober 2012

Sign

§ 43

Information
- Extra beslutsärende
- Lärlingsutbildning
- Gymnasiesärskolan 2013

§ 44

Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation

§ 45

Delegation av yttrande till Skolinspektionen gällande
avslaget Drottning Blankas gymnasieskola AB

§ 46

Val:
- ersättare i arbetsutskottet
- kontaktpolitiker

§ 47

Delegeringsärenden

§ 48

Anmälningsärenden

§ 49

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012

2

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden
torsdagen den 25 oktober 2012 kl 08.30 – 11.30
Beslutande

ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Tommy Sternulf (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Michael Hess (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
utbildningschef
kvalitetschef
utvecklingschef
chef för resursoch stödenheten
skolsekreterare

Göran Palmér
Lena Netterstedt § 43:1-2
Tommy Rönneholm
Håkan Karlsson § 43:3
Maria Dellqvist

Inbjudna §43:2 biträdande rektor
koordinator
tidigare elev
elev

Tobias Ekblad
Lars Elmberg
Anton Bengtsson
Emi Cederholm

Sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 30 oktober 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Eva Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Jörgen Andersson

Justerare

……………………………………………
Mikael Hammarin

Sign

Sign

Sign

§ 43 - 49

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 oktober 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Eva Karlsson
__________________

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad
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§ 43
Information
-

Tillägg av beslutsärende
Ordförande Jörgen Andersson anmäler ytterligare ett beslutsärende till
dagens sammanträde.
Det gäller beslut att ge förvaltningschefen delegation att lämna yttrande
till Skolinspektionen gällande överklagande av ärendet Drottning Blanka.
______________

-

Lärlingsutbildningen
Biträdande rektor för lärlingsutbildningen Tobias Ekdahl och koordinator
för utbildningen Lars Elmberg informerar om lärlingsutbildningen.
Det började som försöksverksamhet 2005. Från och med 2011 är
lärlingsprogrammet permanent.
Idag går det 17 elever i åk 1, 8 elever i åk 2 och 17 elever i åk 3.
En förre detta elev, Anton Bengtsson, numera maskinförare och
Emi Cederholm, lärling på Karlskronavarvet som svetsare, berättar om
sina erfarenheter av programmet.
Ordförande tackar för föredragningen.
_______________

-

Gymnasiesärskolan 2013
Utvecklingschef Tommy Rönneholm och chef för resurs- och stödenheten Håkan Karlsson informerar om förändringarna som kommer att ske
i gymnasiesärskolan 2013.
De informerar bland annat om syftet till reformen, mål enligt skollagen och
nationella program.
Riksdagen beslutade i februari 2012 om ändringar i skollagen. I april 2013
lämnar Skolverket förslag till regeringen om ny läroplan för gymnasiesärskolan.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltn
Akten

UN.2011.297.610

5

§ 44
Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation
I Budget 2012 och planer för 2013-2014 uppdrogs åt barn- och ungdomsnämnden 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 yrkesvägledning i grundskolorna
i Karlskrona. I skrivelsen påtalas bl a att rektors möjligheter att ansvara för
utveckling av studie- och yrkesvägledningen riskerar att försvagas om chefsskapet 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 vägledningsorganisation sett till såväl
intentionerna i det nationella uppdraget som till de lokala utvecklingsbehoven
i kommunen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att en sammanhållen vägledningsorganisation ska byggas upp samt
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 1 juli 2013.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

forts § 44
Yrkanden
Mikael Hammarin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag
Henrik Larsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mikael Hammarins avslag mot
Henrik Larsens bifallsyrkande och finner att utbildningsnämnden
bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
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 1 juli 2013.
Mikael Hammarin (S), Jonas Sandström (S), Ulrika Svensson (S),
Inger Persson (S), Marie Toresten (S) samt Tommy Sternulf (S) reserverar
sig mot beslutet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Skolinspektionen
Akten

UN.2011.325.605

§ 45
Beslut om delegation av yttrande till Skolinspektionen
Våren 2011 beslutade utbildningsnämnden om ett yttrande i ärendet
angående ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman i Karlskrona kommun.
Skolinspektionen avslog Drottning Blankas ansökan. Ärende gick vidare
till Förvaltningsrätten i Växjö där de upphävde Skolinspektionens beslut.
Nytt beslut måste nu fattas av Skolinspektionen.
Utbildningsnämnden har nu fått möjlighet att lämna nytt yttrande senast
den 9 november. Då nämnden inte har något sammanträde dessförinnan
föreslås att yttrandet lämnas per delegation av förvaltningschefen.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

ge förvaltningschefen delegation att lämna yttrande i ärendet angående
ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande
som huvudman i Karlskrona kommun.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Akten

UN.2012.204.102

§ 46
Val av ersättare i arbetsutskottet samt val av kontaktpolitiker
Nya ersättare
Utbildningsnämnden har fått följande nya ersättare:
Therese Olausson (S) ersätter Carl-Johan Höök (S)
Tommy Sternulf (S) ersätter Jonna Lengstedt (S) som nu är ordinarie ledamot.
Mikael Hess(SD) ersätter Ola Svensson (SD).
Val till AU
Marie Toresten (S) blir ny ersättare i arbetsutskottet efter Ylva Jonsson.
Val av kontaktpolitiker
Marie Toresten (S) blir kontaktpolitiker för Fischerströmska och Gymnasiesärskolan Törnströmska gymnasiet efter Ylva Jonsson (S).
Michael Hess (SD) ersätter Ola Svensson (SD) som kontaktpolitiker för
Törnströmska gymnasiet.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

§ 47
Delegeringsärenden
Nya inackoderingselever fr o m oktober 2012.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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Sign
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inga anmälningsärenden finns till dagens sammanträde.
___________

Sign
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§ 48
Anmälningsärenden

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 49
Övrigt
Sammanträde i december
Utbildningsnämndens sammanträde i december är flyttat till den
12 december. Detta sammanträde beräknas bli ett heldagsammanträde.
Arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 29 november.
___________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 december 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 12 december 2012
§ 50

Information
- Kvalitetsarbete

§ 51

Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för
utbildningsnämnden oktober 2012

§ 52

Utbildningsnämndens budget för 2013 samt planer 2014 - 2015

§ 53

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2013

§ 54

Svar angående grundbelopp till fristående skolor

§ 55

Förslag till programutbud för gymnasiesärskolan läsåret 2013/2014

§ 56

Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden

§ 57

Delegeringsärenden

§ 58

Anmälningsärenden

§ 59 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 december 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid Karlskrona Kompetenscenter
onsdag 12 december 2012 kl 08.30 – 15.10
Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S) föredragning §1, kl 08.30 – 12 30
beslutssammanträde, kl 14.30 – 15.10

Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

tjänstgörande
ersättare

Marie Toresten (S)
Therese Olausson (S) föredragning §1, kl 08.30-12.30
Tommy Sternulf (S) föredragning § 1, kl 08.30 – 12.30
Yjvesa Mujaj (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Sören Lund (KD) föredragning § 1-7, kl 08.30 – 14.30

utbildningschef
kvalitetschef
utvecklingschef
controller
controller
personalspecialist
rektor
rektor
rektor
rektor
biträdande rektor
biträdande rektor
biträdande rektor
biträdande rektor
biträdande rektor

Göran Palmér
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm föredragning § 2 – 7, beslutssammanträde
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Johan Melin föredragning § 2
Leif Petersson föredragning § 2
Håkan Peterson föredragning § 2
Mikael Thornéus föredragning § 2
Tobias Ekblad föredragning § 2
Britt-Louise Rickardt föredragning § 2
Marie Franzen föredragning § 2
Karl-Erik Olsson föredragning § 2
Tobias Pettersson föredragning § 2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonas Sandström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 19 december 2012

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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12 december 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jonas Sandström

§ 50 - 59

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________

Sign

Sign

Sign
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§ 50
Information
Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012
Lena Netterstedt informerar om kunskapsresultat och måluppfyllelse
våren 2011 och 2012, bl a:
andelen elever med slutbetyg
andelen elever med grundläggande behörighet till högskola
genomsnittlig betygspoäng
andelen elever som fullföljde utbildningen på fyra år
andelen kursbetyg med minst godkänt vårterminen 2011/2012
________________

Särskilt stöd december 2012
Lena Netterstedt redovisar bl a:
antalet elever per skola och ämnen med särskilt stöd
antalet specialpedagoger och speciallärare
lokaler och hjälpmedel
förbättringsområden
_________________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2012.377.042

§ 51
Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för
Utbildningsnämnden oktober 2012
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 256,2 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2012 uppgår till en
negativ avvikelse -0,5 mnkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
• Gymnasieskolorna
+1,4 mnkr
• Vuxenutbildningen inklusive SFI, uppdragsUtbildning och särvux
-1,8 mnkr
• Gemensamma verksamheter
-1,1 mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett underskott om 0,5 mnkr. Gymnasieskolorna har en positiv avvikelse som bland annat beror på budgeterad
lönekompensation som inte än är utbetald. Serviceförvaltningen har inte
debiterat måltidskostnader motsvarande ca 170 tkr för programmen på
Rosenholm.
Underskottet för vuxenutbildningen beror framför allt på att bidraget för yrkesvux
har reducerats kraftigt och att uppdragsutbildningen har genomfört färre kurser
som har medfört svårigheter att täcka centrala kostnaderna för verksamheten.
Det interkommunal nettot genererar en negativ avvikelse. Efter mätning i
september av faktisk elevvolym framkom det att färre elever ha valt någon av
de kommunala skolorna samtidigt har fler elever än budgeterat sökt till annan
huvudman.
I utfallet ingår kostnader om ca 400 tkr från Specialpedagogiska myndigheten
för boende- och omvårdnadskostnader för två elever. Diskussion pågår om
kostnaden ska belasta handikappförvaltningen.
Utifrån de fakta och antagande som är kända idag och med hänvisning till att
medel går före mål kommer den prognostiserade avvikelsen att uppgå till ett
underskott om 1,5 mnkr. I prognosen ingår avsatt reserv om 1%. Däremot ingår
inte kostnaden som avser Specialpedagogiska myndigheten.

Sign

Sign
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Som nämnts vid tidigare uppföljningar har fler elever valt annan huvudman. En
anledning är att i samband med den nya reformen fick fler friskolor tillstånd att
bedriva fler program och inriktningar än tidigare. Ett ekonomiskt
bekymmer dyker upp när fler elever än budgeterat väljer annan huvudman
eftersom det medför dubbla kostnader i form av bland annat lokalkostnader. De
kommunala skolorna skall också ha en beredskap att kunna ta emot elever från
de fristående om en nedläggning skulle bli aktuell, dock är den kommunala
verksamheten inte skyldig att kunna erbjuda de program som eleven har
studerat på vid den fristående skolan.
Efter mätdatumet i september framkom ytterligare en budgetavvikelse om 12
elever, vilket motsvara en halvårskostnad om ca 600 tkr.
Under hösten har socialförvaltningen placerat fler ungdomar på institution på
annan ort och utbildningskostnaden belastar utbildningsförvaltningen.
Överskridandet är prognostiserat till ca 200 tkr.
Statsbidraget för yrkesvux har upphört och många elever har nekats plats på
grund av brist på ekonomiska medel. Under föregående år utnyttjades inte allt
bidrag varför bidraget har förts över till i år och några utbildningar har
genomförts. Uppdragsutbildningen har genomfört betydligt färre
uppdragsutbildningar än tidigare varför verksamheten har svårigheter att täcka
de centrala kostnaderna. Kurser har också genomförts där flera elever har
hoppat av under kursens gång och full ersättning har inte fakturerats.
Vuxenutbildningens underskott är prognostiserat till ca 1,5 mnkr, dock kommer
delar att finansieras via förvaltningens centrala reserv varför underskottet kan
begränsas till 700 tkr.
Förvaltningen har uppmanat samtliga enheter att vara mycket restriktiva för att
minimera sina kostnader vid inköp och personalbemanning, allt för att reducera
underskottet. Långsiktig hänsyn till avvikelsen kommer att tas i samband med
internbudgeten för kommande år.
Anslaget för investeringar har drastiskt minskat från 4,3 mnkr till 2,5 mnkr vilket
påverkar samtliga verksamheter som har ett stort behov av nya inventarier och
utrustning programmen.
Personalnyckeltalen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna budget- och personaluppföljning per den 31 oktober.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens
förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 december 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

Blad

7

Sammanträdesprotokoll
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§ 52
Utbildningsnämndens budget för 2013 samt planer 2014 - 2015
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget och
verksamhetsplan 2013 med ramar för 2014-2015. Förslaget är upprättat enligt
de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i Karlskrona
kommun.
Utbildningsnämndens ram för 2013 uppgår till 251,5 mnkr.
Förvaltningens förslag bygger på kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni
2012 med tillhörande budgetskrivelse från femklövern.
Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts och är avslutad.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta bifogat förslag till internbudget för år 2013 och planer för
2014 – 2015.

Yrkande
S-gruppen lämnar tilläggsyrkande med följande tilläggsattsatser (se bilaga):
att utbildningsnämnden arbetar progressivt med fortbildning för all
personal inom förvaltningen
att utbildningsnämnden inrättar en fast vikariepool för gymnasieskolan
att utbildningsnämndens presidium hemställer om ett samtal med
kommunstyrelsen för att belysa de bristande resurserna i nämnden
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltningens förslag mot
S-gruppens yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller utbildningsförvaltningens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill biträda utbildningsförvaltningens förslag röstar ja, den som vill biträda S-gruppens tilläggsyrkande
röstar nej.
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Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 4 nej-röster enligt utbildningsförvaltningens förslag.
Röstar ja gör: Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C),
Henrik Larsen (M), Yjvesa Mujaj (M), Bruno Carlsson (SD) och Hans-Göran
Håkansson (FP)
Röstar nej gör: Mikael Hammarin (S), Sandra Bengtsson (S), Jonas
Sandström (S) och Marie Toresten (S)
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anta förslaget till internbudget för år 2013 och planer för
2014 – 2015.

_______________
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§ 53
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskola 2013
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår, för
elever som påbörjat sina studier från och med höstterminen 2011 av Skollagen
(2010:800) kap 16 52-55 §§ och Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 14
vad avser de nationella programmen. För introduktions-programmen finns
reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17 31-38 §§. För elever som påbörjat
studierna före detta datum gäller de regler som finns i den numera upphävda
Skollagen (1985:1100) kap 9 8a§ och förordningen (1996:1208) om fristående
skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet kap 4. Dessa regler är i
stort sett likalydande vad gäller de nationella programmen.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Detta gäller inte det individuella programmet och
introduktionsprogram, förutom programinriktat individuellt val och
preparandutbildning. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med
verksamheten ingå i bidraget. Med undantag för bidrag för elever på det
individuella programmet, yrkesintroduktion, språkintroduktion och individuellt
alternativ ska det inte finnas möjlighet att träffa överenskommelse om
bidragets storlek.
Kommunernas resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget.
Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas
per budgetår. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser löpande budgetår
ska motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna. Från och med
kalenderåret 2011 får kommunen möjlighet att även minska bidragen under
löpande budgetår till de fristående skolorna.
För att kommunen ska kunna besluta om bidragets storlek bör en fristående
skola som fått rätt till bidrag, anmäla om verksamheten kommer att starta och i
så fall när.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2013 till fristående skolor enligt
förslaget

att

delegera åt förvaltningschefen att med ledning av nämnden
fastställa bidragsbelopp fatta enskilda beslut om bidrag per
skolhuvudman

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens
förslag.
________________
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2012.289.631

§ 54
Svar angående grundbidrag till fristående skolor
I en skrivelse daterad 5 september har AcadeMedia begärt svar angående
grundbidrag till fristående skolor.
Nordens Teknikerinstitut AB (huvudman för NTI och Mikael Elias teoretiska
gymnasium) har granskat utbildningsförvaltningens budget och bokslut för
2011. Nordens Teknikerinstitut AB anser att kompensation till fristående skall
utgå när de faktiska kostnaderna översteg resurstilldelningen till Karlskrona
kommuns skolor 2011.
I gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap 1§ anges att bidraget skall grunda
sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret. Om ytterligare
resurser ges till hemkommunen skall motsvarande tillskott ges till de enskilda
huvudmännen enligt 13 kap 2§. Minskar hemkommunens ersättning får bidrag
till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån.
Karlskrona kommuns gymnasieskolor erhåller budget per kalenderår och
program utifrån budgeterad elevvolym. De enskilda huvudmännen erhåller
samma bidrag per elev och program som de kommunala skolorna. I
resurstilldelningen till de kommunala skolorna avräknas dock förvaltningsövergripande kostnader. Dessa finns inräknade i bidraget till de enskilda
huvudmännen. Utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän sker månadsvis.
Karlskrona kommuns gymnasieskolor erhåller månatlig resurstilldelning utifrån
faktiskt antal elever per program. Skolans verksamhet skall inrymmas inom
denna månatliga resurstilldelning.
I enlighet med gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap 1§ har Karlskrona
kommuns gymnasieskolor erhållit bidrag som grundat sig på kommunens
budget för kalenderåret 2011. Ytterligare budgetmedel har inte tillförts under
löpande år.
Fristående huvudmän har rätt att överklaga kommunens bidragsbeslut (både
grundbelopp och tilläggsbelopp) hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär
att domstol vid en överklagan fastställer bidragets storlek.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avslå begäran om resurstillskott

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
______________
Sign

Sign
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2012.382.612

§ 55
Förslag till programutbud för gymnasiesärskolan läsåret 2013-2014
I den nya läroplanen för gymnasiesärskolan, som börjar gälla fr o m nästa
läsår, finns nio nationella program:
1. Administration, handel och varuhantering
2. Estetiska verksamheter
3. Fastighet, anläggning och byggnation
4. Fordonsvård och godshantering
5. Hantverk och produktion
6. Hotell, restaurang och bageri
7. Hälsa, vård och omsorg
8. Samhälle, natur och språk
9. Skog, mark och djur
Gymnasiesärskolan har efter reformeringen fler likheter med den reformerade
gymnasieskolan, t ex programstruktur, betygssättning, praktik, stöd etc. En klar
målsättning är att ge eleverna i gymnasiesärskolan en bättre förberedelse för
arbetsliv/vuxenliv där det finns högre förväntningar på att fler ska nå längre
jämfört med tidigare.
Efter överläggning med rektor för gymnasiesärskolan föreslås följande
programutbud:
1. Administration, handel och varuhantering
2. Fastighet, anläggning och byggnation
3. Fordonsvård och godshantering
4. Hotell, restaurang och bageri
5. Samhälle, natur och språk samt
det Individuella programmet
Detta utbud kompletteras väl av utbudet i Ronneby kommun. Programmet för
Estetiska verksamheter saknas dock men ämnet Estetisk verksamhet är
obligatoriskt i alla program och ingår i de programgemensamma ämnena med
en kurs om 100 poäng.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

gymnasiesärskolans utbud av program för läsåret 2013/2014
består av
Administration, handel och varuhantering
Fastighet, anläggning och byggnation
Fordonsvård och godshantering
Hotell, restaurang och bageri
Samhälle, natur och språk
Individuella programmet

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

______________
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Sammanträdesdatum

12 december 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Dellqvist
Akten

Blad

14

Sammanträdesprotokoll
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§ 56
Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
Enligt 3§ personuppgiftslagen är utbildningsnämnden personuppgiftsansvarig
och skall se till att behandlingen av personuppgifter följer denna lag.
Personuppgiftsansvarig skall vidare utse personuppgiftsombud, att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
Med anledning av nuvarande personuppgiftsombuds tjänstledighet fr o m 201208-20 t o m 2013-05-31 föreslår utbildningsförvaltningen utbildningsförvaltningen att vikarierande skolsekreterare Maria Dellqvist utses till
personuppgiftsombud fr o m 2013-01-01 t o m 2013-05-31.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fr o m 2013-01-01 t o m 2013-05-31 utse Maria Dellqvist till
personuppgiftsombud.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

________________
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§ 57
Delegeringsärenden
Förordnande av vikarierande utbildningschef.
Förordnande av vikarierande rektor för gymnasieskolorna.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 58
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 146
Sammanträdesplan år 2013
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott

Kommunfullmäktige

§ 148
Delårsrapport per den 31 augusti
2012 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige UN2012.368.004

§ 149
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september
2012

Kommunfullmäktige

§ 182
Ändring av beslut om skattesats för år 2013

Kommunstyrelsen

§ 301
Riktlinjer för inomhusklimat

Svenska Fäktförbundet UN2012.20.102

Nationellt godkänd idrottsutbildning, Ehrensvärdska
gymnasiet

___________
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Jörgen Andersson informerar om sin resa till Kina.
Utförligare redovisning sker vid senare tillfälle.
___________
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§ 59
Övrigt

Sign

Blad

Sign

Bilaga 1

Tilläggsyrkande angående ”Utbildningsnämndens
budget för 2013 samt planer 2014-2015”
Ersättningstext under punkten ”Nämndens egna prioriteringar”
Under de senaste åren har vuxenutbildningen bedrivit sin verksamhet med en underfinansierad budget.
Under 2012 reducerade regeringen medvetet och kraftigt statsbidragen till yrkesvux och den nuvarande
resursbristen är ohållbar och orealistisk. Tack vare flytten av vuxenutbildningen till centrala Trossö har
andelen elever på vuxenutbildningen ökat. Dock har den växande massarbetslösheten lett till att flera
behövande människor har nekats plats på yrkesvux.
När yrkesvux kraftigt reducerades har detta också påverkat uppdragsutbildningens verksamhet.
Uppdragsutbildningen har bedrivit yrkesvuxutbildningar på uppdrag av vuxenutbildningen. För att
vuxenutbildningen skall kunna börja möta efterfrågan och öka kvalitén har ramen för 2013 ökat
inledningsvis med 1,5 mnkr. Både kortsiktigt och långsiktigt är verksamheten i kraftigt behov av
ytterligare resurser.
Under kommande år kommer färre elever att starta i gymnasieskolans årskurs ett. Färre antal elever kan
komma att vara i behov av busskort, inackordering och det är möjligt att färre studerar hos annan
huvudman liksom i egen gymnasieskola. Den minskade elevvolymen får inte påverka anslaget till de
olika gymnasieskolorna, detta bör ses som ett tillfälle att utveckla verksamheten.
Ett flertal fackliga organisationer har signalerat om utbrända lärare som går på knäna, exempel har lyfts
upp då lärare arbetar trots sjukdom. Nämnden har ett ansvar gentemot lärare och elever. Vi ska aldrig
låta eleven gå ensam igenom en skoldag med inställda lektioner. Att investera i elevernas framtida
kunskaper är en nyckel till att bryta den massarbetslösheten som idag långsamt biter sig fast i
Karlskrona.
Elevernas behov av lärverktyg förändras ständigt och för att klara den ständigt förändrande
arbetsmarknaden eller vidare studier krävs det att alla elever är förtrogna med IT som arbetsredskap. På
sikt kommer IT- pedagoger att införas i verksamheten för att kunna hjälpa både personal och elever att
bli mer förtrogna med dagens IT-verktyg. Nämnden uppmanar aktivt till lokala lösningar på 1-1 projekt
och stöttar rektorerna administrativt i den mån som är möjlig gällande IT-stödet.
Av den ovan beskrivna anledningen även infoga följande att-satser:
Att

Utbildningsnämnden arbetar progressivt med fortbildning för all personal inom
förvaltningen.

Att

Utbildningsnämnden inrättar en fast vikariepool för gymnasieskolan.

Att

Utbildningsnämnden presidium hemställer om ett samtal med kommunstyrelsen för att
belysa de bristande resurserna i nämnden.
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 13 januari 2013

Sign

§1

Information
- IT i skolan
- Rapport: Studiebesök Väsby gymnasium
- Rapport: Internationellt arbete:
1. Sydafrikaprojekten
2. Kinaresan
3. Tankar om internationellt arbete
- Ekonomi

§2

Val till Stipendienämnden

§3

Val till Arbetsutskottet

§4

Internationellt arbete

§5

Delegeringsärenden

§6

Anmälningsärenden

§7

Övrigt

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad

31 januari 2013
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
Torsdagen den 31 januari 2013 kl 08.30 – 12.00

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S) föredragning, kl 08.30 – 11.55
Ulrika Svensson (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Therese Olausson (S) beslut, kl 11.55 – 12.00
Yjvesa Mujaj (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson

ersättare

Therese Olausson (S) föredragning, kl 08.30 – 11.55
Tommy Sternulf (S)
Jörgen Karlsson (S)
Sören Lund (KD)

administrativ chef
utvecklingschef
controller
IT-utvecklare
utvecklingschef
kommunled.förv.
lärare

Pia Brante
Tommy Rönneholm, föredragning § 1
Malin Frej, föredragning § 1
Katarina Starberg, föredragning § 1
Fredrik Sjölin, föredragning § 1

Tjänstemän

Ann-Christin Bohman, föredragning § 1

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S) (se UN § 11)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 12 mars 2013

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Mikael Hammarin

§1-7

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 mars 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________

Sign

Sign

Sign
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§1
Information
IT i skolan
Lennart Axelsson, Linnéuniversitetet informerar om IT i skolan och tar bl a
upp vikten av:
- Kompetens
- Specifika behov
- Gemensamma generella system
________________

Rapport: Studiebesök Väsby gymnasium
Emma Swahn-Nilsson, Jörgen Andersson, Tommy Rönneholm, Katarina
Starberg och Fredrik Sjölin informerar om ett studiebesök på Väsby Nya
gymnasium i Upplands Väsby.
_________________

Rapport: Internationellt arbete
Ann-Christine Bohman och Jörgen Andersson informerar om utbildningsförvaltningens internationella projekt med bl a:
- Sydafrika
- Kina
- Cardiff
_________________

Ekonomi
Malin Frej informerar om bokslutet som tas upp som ärende vid nästa
sammanträde med utbildningsnämnden.
__________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
E Bertilsson
Akten

UN2013.22.102

§2
Val till Stipendienämnden
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Mikael Hammarin (S) som ledamot i Stipendienämnden.

________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Akten

UN2013.22.102

§3
Val till arbetsutskottet
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Ulrika Svensson som ledamot i utbildningsnämndens
arbetsutskott
__________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

UN2013.21.105

§4
Internationellt arbete
Under flera år har utbildningsnämndens olika gymnasieskolor och
förvaltningar varit involverade i ett stort antal internationella projekt. De flesta
är finansierade med externa medel bl a ICLD (Internationellt centrum lokal
demokrati, SKL).
Af Chapmanskolan har sedan tio år ett samarbete med skolor och utbildningsförvaltningen i Pretoria (Tshwane).
Utbildningsförvaltningen i Karlskrona kommun och även andra kommunala
förvaltningar har varit, och är engagerade i ytterligare projekt med Sydafrika.
Det handlar om ungdoms-, hälso-, kultur-kvalitetsprojekt m m.
Under hösten 2012 har utbildningsförvaltningen också erhållit medel för ett
utvecklingsprojekt med Kunming, Yunnan, Kina. Syftet är att utveckla
samverkan inom utbildning och kultur.
I samarbetet med ICLD krävs att det finns en styrgrupp för kommunens
åtaganden inom kommunalt partnerskap och det är därför viktigt att
utbildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utser denna grupp.
Viktigt att det kommunala partnerskapet tydligt framstår som en kommunal
angelägenhet och inte bara en enskild nämndsfråga.
I samband med den resa som Karlskrona-delegationen genomförde i
december 2012 framfördes från kinesisk sida ett önskemål om att teckna ett
samarbetsavtal, kommunalt partnerskap, mellan Karlskrona – Chuxiong,
Yunnan.
Kommunstyrelsen bör också ta ställning till detta avtal då det är en avgörande
fråga för utbildningsnämndens fortsatta arbete med de internationella
frågorna.

Sign

Sign

Sign
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Forts. § 4
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att
hemställa hos kommunstyrelsen
1.att utse styrgrupp för det fortsatta ICLD-arbetet
2.att ta ställning till det föreslagna samarbetsavtalet från Chuxiong, Yunnan,
Kina.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
__________________

Sign

Sign

Sign
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§5
Delegationsärenden
Inga delegationsärenden redovisades vid dagens sammanträde.
_________________

Sign

Sign

Sign
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§6
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

UN2012.385.041 § 148
Delårsrapport per den 31 augusti
2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

.

Kommunfullmäktige

UN2012.485.024 § 197
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m m för år 2013

.

Kommunfullmäktige

UN2012.486.109 § 200
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013 - 2015

Kommunfullmäktige

UN2012.487.042 § 201
Miljöbokslut 2011

Kommunfullmäktige

UN2012.489.770 § 205
Justeringar i Budget/Plan 2013/2015
på grund av hemsjukvårdens
kommunalisering

Kommunfullmäktige

UN2012.488.041 § 207
Uppföljningsrapport per den 31
oktober 2012 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunstyrelsen

§2
Princip för beställning av måltider
och interndebitering av måltidskostnader 2013

Kommunstyrelsen

§ 10
Anvisningar för uppföljning 2013

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§7
Övrigt
Val till Handikapprådet
UN2013.22.102
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Yjvesa Mujaj (M) till ledamot i Handikapprådet.

_________________

Skolriksdagen 2013
Information om Skolriksdagen delas ut. Ärendet tas upp vid nästa
sammanträde.
_________________
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Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 28 februari 2013

Sign

§ 8

Information
- Preliminär sökandebild till gymnasieskolan 2013

§ 9

Årsredovisning och personalbokslut 2012 för utbildningsnämnden

§ 10

Kontaktpolitikerorganisationen

§ 11

Justering av protokoll

§ 12

Bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2013, komplettering

§ 13

Skolriksdagen

§ 14

Delegeringsärenden

§ 15

Anmälningsärenden

§ 16

Övrigt
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Sign
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
Torsdagen den 28 februari 2013 kl 08.30 – 11.25

Beslutande

ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson

ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Michael Hess (SD), föredragning
Hans-Göran Håkansson (FP)

utbildningschef
utvecklingschef
controller
kvalitetschef
personalspecialist

Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Anders Svensson
Lena Netterstedt
Marianne Hansson

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonas Sandström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 8 mars 2013

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jonas Sandström

§ 8 - 16

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 mars 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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Sign
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§8
Information
- Preliminär sökandebild till gymnasieskolan 2013/2014
Tommy Rönneholm informerar om den preliminära sökandebilden till
gymnasieskolan läsåret 2013/2014.
_________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

UN2013.61.041

§9
Årsredovisning och personalbokslut 2012 för utbildningsnämnden
Under 2012 har arbetet med att nå målen fortsatt och andelen elever med godkänt
betyg ökade under läsåret 2011/2012.
Oförändrad budgetram har bland annat möjliggjort satsningar till att hjälpa elever
som är i behov av särskilt stöd, specialpedagoger har anställts och en
specialpedagogisk basutbildning för all personal har genomförts.
Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter visar en negativ avvikelse om
- 2 mnkr. Nämndens nettobudget har uppgått till 260,1 mnkr för 2012. Avvikelsen
beror framför allt på det interkommunala nettot och vuxenutbildningens svårigheter
att anpassa sin verksamhet inom ram.
Det interkommunala nettot genererar en större avvikelse då fler elever valde en
fristående enhet inför det nya läsåret. Socialförvaltningen har placerat fler ungdomar på institution utanför kommungränsen vilket innebär att utbildningskostnaden belastar utbildningsförvaltningen. Den budgeterade elevminskningen
vände därmed till en elevökning.
Färre elever startade dock på en kommunal skola i förhållande till budgeterad
elevvolym. Detta innebar att de kommunala skolorna fick ett överskott som har
finansierat delar av det interkommunala nettot.
Vuxenutbildningen har tidigare år erhållit ett större statsbidrag för yrkesvuxutbildningar. Detta har nästintill upphört under året. Som en omedelbar
konsekvens har färre utbildningar genomförts. Uppdragsutbildningen har kraftigt
fått reducera sin verksamhet med ofinansierade avvecklingskostnader (personal)
som följd och utbildningar har genomförts med för få deltagare (avhoppen beror på
att den studerande har fått annan sysselsättning).
Investeringsutrymmet om 2,5 mnkr har överskridits med 0,1 mnkr.
Investeringsutrymmet har krympt med 2 mnkr varför förvaltningen har haft
svårighet att rymma utfallet inom ram.
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Sign

Sign
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
1.att godkänna årsredovisning med personalbokslut för 2012
2.att överlämna densamma till revisionen
3.att hemställa hos kommunstyrelsen att utbildningsnämndens
negativa resultat om -2,0 mnkr inte skall återföras till
utbildningsnämnden
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar följande tilläggs-attsatser, se bilaga
att

utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige att det råder
bristande resurser i nämnden för att uppnå de av lag och fullmäktige satta målen

att

utbildningsnämnden tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp vars
mål är att utbilda kommunstyrelsen kring regelverket i gymnasiereformen 2011

Bengt Fröberg (M) och Anna Ekström (FP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på utbildningsförvaltningens tre
att-satser, och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Därefter ställer ordförande proposition på de två tilläggs-attsatserna
och finner att utbildningsnämnden avslår dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
1.att godkänna årsredovisning med personalbokslut för 2012
2.att överlämna densamma till revisionen
3.att hemställa hos kommunstyrelsen att utbildningsnämndens
negativa resultat om -2,0 mnkr inte skall återföras till utbildningsnämnden.
Förhandlingschefen bjuds in till utbildningsnämnden för att informera
om arbetet med arbetsvärderingen.
_________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Sekr
Akten

UN2013.22.102

7

§ 10
Kontaktpolitikerorganisationen
På grund av nya ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden
beslutas att välja följande till kontaktpolitiker fr o m den 1 april 2013
Ehrensvärdska gymnasiet

Tommy Sternulf (S), Karin Månsson (FP)

Fischerströmska gymnasiet

Therese Olausson (S), Yjvesa Mujaj (M)

Törnströmska gymnasiet

Mikael Hammarin (S)

Vuxenutbildningen

Jörgen Karlsson (S)

Lista med aktuella kontaktpolitiker skickas ut till utbildningsnämnden.
_________________

Sign

Sign

Sign
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28 februari 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
Akten

UN2013.62.109

§ 11
Justering av protokoll
Eftersom protokollet från utbildningsnämndens sammanträde den
31 januari inte har justerats
beslutar utbildningsnämnden
att Mikael Hammarin (S) ska justera protokollet från den
31 januari.
_________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Controller
Akten

UN2012.380.043

9

§ 12
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2013, komplettering
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i december beslutat om
bidragsbelopp för de program som anordnas i den egna kommunala
gymnasieskolan. Det återstår att fastställa bidragsbelopp för de program och
nationella inriktningar som erbjuds kommunens elever genom
samverkansavtal med andra kommuner. I Karlskrona kommuns fall gäller
detta Fordons- och transportprogrammets nationella inriktning transport,
Fordonsprogrammets nationella inriktning transport och logistik,
Livsmedelsprogrammet, Industriprogrammet och Industritekniska
programmet. De tre sistnämnda programmen har vi inga elever på hos
fristående huvudmän.
För program som erbjuds genom samverkansavtal gäller enligt SKL:s
tolkning att man ska utgår ifrån anordnarkommunernas genomsnittliga
fastställda bidragsbelopp när man fastställer de egna bidrags-beloppen.
Denna tolkning har även fått stöd i ett antal domar från Förvaltnings-rätten i
Växjö. Enligt Förvaltningsrätten ställs inga särskilda krav på hur
samverkansavtalen ska vara utformade eller på att någon elev från
kommunen faktiskt ska ha utnyttjat erbjudandet om utbildning.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund.
Den nationella inriktningen transport (nya gy) erbjuds Karlskrona kommuns
elever genom samverkansavtal med Karlshamns, Nybro och Oskarshamns
kommuner. Dessa kommuners fastställda bidragsbelopp för denna inriktning
är följande:

Karlshamns kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun

Sign

Sign

Sign

194 488 kr
163 215 kr
138 475 kr
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Karlskrona kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor med denna
inriktning blir därmed medelvärdet av dessa belopp, det vill säga 165 400
kr/elev/år.
Den nationella inriktningen transport och logistik (gamla gy) erbjuds
Karlskrona kommuns elever genom samverkansavtal med Karlshamns och
Oskarshamns kommuner. Dessa kommuners fastställda bidragsbelopp för
denna inriktning är följande:
Karlshamns kommun
194 488 kr
Oskarshamns kommun
137 588 kr
Karlskrona kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor med denna
inriktning blir därmed medelvärdet av dessa belopp, det vill säga 166 000
kr/elev/år.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2013 till fristående skolor avseende
Fordons- och transportprogrammets inriktning transport till 165 400
kr/elev/år

att

fastställa bidragsbelopp för år 2013 för fristående skolor avseende
Fordonsprogrammets inriktning transport och logistik till 166 000
kr/elev/år.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens
förslag
_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 13
Skolriksdagen
Utbildningsnämnden beslutar
att

nio ledamöter och ersättare ska delta i årets Skolriksdag.

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 14
Delegeringsärenden
Förordnande av vikarierande biträdande rektor vid Ehrensvärdska gymnasiet
under tiden 2013-02-01--28. UN2013.37.023
Beslut om avstängning av elev från Fischerströmska gymnasiet under tiden
2013-02-04—15. UN2013.32.612
Attestlista 2013. UN2013.20.002
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 15
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

UN2013.22.102

§16
Avsägelser av kommunala
Uppdrag

Kommunfullmäktige

UN2013.22.102

§ 17
Kommunala val

Kommunstyrelsen

UN2013.33.610

§ 41
Svar på motion om läxhjälp

Skolverket

UN2013.34.615

Statsbidrag för yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning

Skolverket

UN2013.35.615

Statsbidrag för utbildning till
yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 16
Övrigt
Anna Ekström (FP), som slutar som ledamot i utbildningsnämnden avtackas.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

4 april 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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1
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 4 april 2013
§ 17 Information
- E-lönebesked
- Vuxenutbildningen – ett år efter flytten samt kvalitetsredovisning
- Kommunala informationsansvaret
- Jämställdhet
§ 18 Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden 2013
§ 19 Begäran att få nyttja medel ur utbildningsnämndens reserv
§ 20 Angående samverkansavtal för NIU, nationellt godkända idrottsUtbildningar
§ 21 Förslag till yttrande över ansökan från JENSEN education AB om
rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan
JENSEN gymnasium i Karlskrona kommun
§ 22 Förslag till yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar –
Kronoberg – Blekinge om rätt till utökat bidrag för utbildning vid den
Fristående gymnasieskolan Ingelstorpgymnasiet i Kalmar kommun
§ 23 Förslag till yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om utökad rätt
Till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Calmare
Internationella skola i Kalmar kommun
§ 24 Förslag till yttrande över ansökan från JENSEN education AB om rätt
till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan JENSEN
Gymnasium i Kalmar kommun
§ 25 Delegeringsärenden
§ 26 Anmälningsärenden
§ 27 Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Vuxenutbildningens lokaler
torsdagen den 4 april 2013 kl 08.30 – 11.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Ulrika Svensson (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Karolina Tuvesson (M)

Utbildningschef
Controller
Controller
Personalspecialist
Kvalitetschef
Utvecklingschef
Rektor

Göran Palmér
Anders Svensson
Malin Frej
Marianne Hansson
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus

Tjänstemän

Blad

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Ulrika Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Ulrika Svensson
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 april 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
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§ 17
Information
- E-lönebesked
Pia Sixtensson från Serviceförvaltningen informerar om att Karlskrona
kommun ska gå över till E-lönebesked fr o m maj månad. Detta gäller
även de förtroendevalda.
_________________
- Vuxenutbildningen – ett år efter flytten samt kvalitetsredovisning
Mikael Thornéus informerar om vad som hänt med Vuxenutbildningen under
året efter flytten.
Mikael Thornéus redogör också för Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning
2012. UN2013.83.619
- Kommunala informationsansvaret
Annika Fagerberg informerar om sitt arbete med det Kommunala
informationsansvaret.
- Jämställdhet
Sandra Bizzozero, projektledare för Hållbar jämställdhet informerar om
projektet.
____________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

UN2013.84.042

§ 18
Ekonomi-, verksamhet- och personaluppföljning för
utbildningsnämnden februari 2013
Malin Frej redogör för uppföljningen. Utbildningsnämndens nettoanslag för
2013 uppgår till 262,2 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 28 februari 2013 uppgår
till en positiv avvikelse +0,4 mnkr. I avvikelsen ingå inte ankomstregistrerade
fakturor för perioden.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- 0,5 mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- 0,1 mnkr
- Gemensamma verksamheter
+1,0 mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett överskott om 0,4 mnkr. Avvikelserna
varierar mellan verksamheterna och en förklarande faktor är att budget och
utfall inte är fullt ut periodiserat. Gymnasieskolan har något färre elever än
budgeterat vilket genererar en minskad resurstilldelning. De gemensamma
verksamheterna visar ett överskott som beror på periodisering av det interkommunala nettot. Under perioden februari-april inkommer fakturor från
andra kommuner liksom fakturering kommer att ske till andra kommuner.
Prognos

+/- 0 mnkr

Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är kända
idag och de antagande som prognosen bygger på kommer utfallet för året att
rymmas inom tilldelad ram. Prognosen förutsätter dock att förvaltningens
avsatta reserv kan disponeras för att täcka befarat underskott.
Tillströmningen av elever till gymnasieskolorna fortsätter att minska vilket
också bekräftas av de första preliminära antagningssiffrorna. Tillströmningen
av elever till de teoretiska programmen i de kommunala skolorna följer
prognosen väl medan betydligt färre elever väljer yrkesprogram.
Fler friskolor har tillstånd att bedriva fler program och inriktningar än tidigare.
Hösten 2012 ökade antalet elever till de fristående skolorna. Årets första
preliminära antagningssiffror pekar på att färre elever har sökt till en fri-
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stående skola inför höstterminen än förra året. Hur elevernas val kommer att
se ut vid terminsstarten är oerhört osäkert då eleverna har möjlighet att göra
omval fram till terminsstart.
Om en fristående skola väljer att lägga ned sin verksamhet är de kommunala
skolorna skyldiga att ta emot eleverna. De kommunala skolorna är dock inte
skyldig att kunna erbjuda de program som eleven har studerat vid den
fristående skolan.
I januari inkom ett överklagande till förvaltningsrätten från Nordens
teknikerinstitut (NTI). NTI yrkar på att få kompensation för det underskott som
de kommunala skolorna genererade 2011. Utbildningsförvaltningen har yttrat
sig till förvaltningsrätten och vidhåller att de kommunala skolorna har erhållit
budget/tilldelning i enlighet med gymnasieförordningen. I dagsläget är det
osäkert hur förvaltningsrätten kommer att döma och om domen får
ekonomiska konsekvenser.
I budget 2013 har utbildningsnämnden fördelat om 1,5 mnkr till
Vuxenutbildningen. Trots ombudgeteringen har verksamheten stora
svårigheter att anpassa sig till ram. Läget på arbetsmarknaden gör att
efterfrågan på utbildningar är stor men då Vuxenutbildningens resurser inte
räcker till så nekas många utbildningsplats.
Tidigare års statsbidrag till yrkesvuxutbildningar har näst intill upphört. Som
en omedelbar effekt har förre utbildningar genomförts och uppdragsutbildningen har kraftigt reducerat sin verksamhet vilket har gjort att
administrationsbidraget har halverats.
Anslaget för investeringar uppgår till 2,5 mnkr som kommer att nyttjas under
perioden.
Marianne Hansson redovisar personaluppföljningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning per
den 28 februari 2013

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 19
Begäran att få nyttja medel ur utbildningsnämndens reserv
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Kopia till:
SYV
Akten

UN2013.85.605

§ 20
Angående samverkansavtal för NIU, nationellt godkända
Idrottsutbildningar
Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).
Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande det vill säga att elever från
hela landet kan söka till dem. Skolverket beslutar om dessa efter förslag från
Sveriges Riksidrottsförbund.
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar som Skolverket
beslutar om efter det att ett specialförbund har tillstyrkt ansökan.
Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast RIG och NIU
använda ämnet specialidrott.
Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i
det individuella valet och ämnet får dessutom läsas som utökat program med
300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså få läsa 700 poäng
specialidrott.
NIU finns på ett flertal orter och omfattar till skillnad från RIG ett betydligt
bredare utbud av idrotter. Elever som söker NIU genomgår två antagningar,
dels till vald specialidrott och dels till sökt program. Utbildningarna är inte riksrekryterande vilket innebär att ungdomar som är antagna till sin specialidrott
är antagna i andra hand på det samtidigt sökta gymnasieprogrammet. Att vara
mottagen i andra hand innebär att konkurrera om de eventuellt lediga platser
som finns på sökt studieväg. En sökande som är mottagen i andra hand och
sedan blir antagen till sökt program har inte rätt till inackorderingsbidrag.
För att en elev som sökt NIU ska blir mottagen i första hand krävs ett samverkansavtal mellan hemkommunen och den mottagande skolkommunen. Med
ett sådant samverkansavtal konkurrerar den utifrån sökande på lika villkor
med de sökande som är folkbokförda i skolkommunen. Ett samverkansavtal
innebär också att den utsocknes eleven har rätt till inackorderingsbidrag om
villkor för detta finns.
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Idag har vi inga separata samverkansavtal avseende NIU. Det innebär att de
ungdomar som antas till NIU och sökt program i annan kommun och påbörjar
detta går miste om inackorderingsbidrag. Hemkommunen Karlskrona betalar
inte heller någon extra kostnad för idrottsdelen i utbildningen utan enbart
kostnaden för det nationella programmet. I vår egen organisation har vi
endast en godkänd NIU, fäktning. Flera av våra grannkommuner har några
stycken NIU i sin organisation. Här borde kunna erbjudas ytterligare ett par
NIU i vår organisation.
De senaste åren har antalet sökande till NIU varit under tio per år. Den extra
kostnaden för specialidrott varierar mellan 12 kkr till 20 kkr/år. Om Karlskrona
kommun skriver avtal för samtliga dessa, innebär detta en merkostnad om ca
150 kkr per år.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §13, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att det fr o m läsåret 2013/14 för varje sökande till NIU skall skrivas ett
särskilt samverkansavtal.
Yrkande
Inger Persson (S) yrkar följande tilläggsattsats:
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med andra berörda
förvaltningar och organisationer utreda möjligheter för att Karlskrona
kan erbjuda ytterligare NIU i sin organisation
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer proposition på Inger Perssons yrkande och finner att
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att det fr o m läsåret 2013/14 för varje sökande till NIU skall skrivas ett
särskilt samverkansavtal
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med andra berörda
förvaltningar och organisationer utreda möjligheten för att Karlskrona
kan erbjuda ytterligare NIU i sin organisation.
_________________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.50.631

§ 21
Yttrande över ansökan från JENSEN education AB om rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium
i Karlskrona kommun
JENSEN education AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2014
få starta utbildningarna:
-

Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
Samhällsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation

Antalet elever per sökt utbildning beräknas till 32 elever per årskurs. Detta
ger fullt utbyggt 96 elever per utbildningsprogram och fullt utbyggd verksamhet anges till 192 platser år 2016.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2013/2014
erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet med 90 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag har
medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
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Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
Kommunen har, enligt gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett
allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom
ramen för samverkan. Ett ansvar som kan bli, och även i viss utsträckning har
blivit, ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig nedläggning av en
etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala huvudmannaskapet
innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och lokaler som
kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som vid nedläggning av
utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en högre
kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens kostnader
ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den
kommunala utbildningsverksamheten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §14, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.51.631

§ 22
Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar – Kronoberg – Blekinge om rätt till utökat bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstorpgymnasiet i Kalmar kommun
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har hos Skolinspektionen
ansökt om att från hösten 2014 få utöka befintlig verksamhet med
utbildningarna:
-

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 10-20 elever per
utbildning och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 40 elever per utbildning och 120
elever i total utökning av antal utbildningsplatser för Ingelstorpgymnasiet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att läsåret 2013/2014
erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning
med 48 platser samt Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
med 60 platser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag har
medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
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aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
Kommunen har, enligt gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett
allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom
ramen för samverkan. Ett ansvar som kan bli, och även i viss utsträckning har
blivit, ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig nedläggning av en
etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala huvudmannaskapet
innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och lokaler som
kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som vid nedläggning av
utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den
kommunala utbildningsverksamheten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §15, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

4 april 2013

Blad

14

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.52.631

§ 23
Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om utökad rätt till bidrag
För utbildning vid den fristående gymnasieskolan Calmare
Internationella skola i Kalmar kommun
CIS Kalmar AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2014 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
-

Teknikprogrammet, inriktning teknik

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 25 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 75 elever för utbildningsprogrammet år 2016.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2013/2014
erbjuda Teknikprogrammet med 40 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag har
medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
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Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
Kommunen har, enligt gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett
allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom
ramen för samverkan. Ett ansvar som kan bli, och även i viss utsträckning har
blivit, ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig nedläggning av en
etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala huvudmannaskapet
innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och lokaler som
kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som vid nedläggning av
utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala friskolor.
Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §16, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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4 april 2013
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.50.631

§ 24
Yttrande över ansökan från JENSEN education AB om rätt till bidrag
För utbildning vid en fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium
I Kalmar kommun
JENSEN education AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2014
få starta utbildningarna:
-

Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
Samhällsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation

Antalet elever per sökt utbildning beräknas till 32 elever per årskurs. Detta
ger fullt utbyggt 96 elever per utbildningsprogram och fullt utbyggd
verksamhet anges till 192 platser år 2016.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2013/2014
erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet med 90 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag har
medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
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Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
Kommunen har, enligt gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett
allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom
ramen för samverkan. Ett ansvar som kan bli, och även i viss utsträckning har
blivit, ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig nedläggning av en
etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala huvudmannaskapet
innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och lokaler som
kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som vid nedläggning av
utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den
kommunala utbildningsverksamheten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §17, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Sign
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§ 25
Delegeringsärenden
Interkommunala ersättningar för elever från annan kommun som studerar
I Karlskrona kommuns gymnasiala gymnasieskolor under 2013.
UN2013.70.002
Elevs avstängning från deltagande i gymnasieutbildning. UN3.2013.1.606
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________
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§ 26
Anmälningsärenden
Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror

Kommunstyrelsen

UN2013.38.041

§ 47
Justering av priser för måltider
serverade på gymnasieskolan

Litorina Folkhögskola

UN2013.87.616

Protokoll 6/2 2013

Skolinspektionen

UN2012.188.631 Ansökan från Nordic International
School AB om rät till bidrag för en
internationell skola på gymnasienivå
United Continents IB World School
I Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2013.78.631

_________________
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Betygsrätt för Hermods AB för
utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning
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§ 27
Övrigt
Val till arbetsutskottet
Utbildningsnämnden väljer Karin Månsson (FP) till ledamot i arbetsutskottet.
_________________

Inger Persson (S) ställer frågor om tillsättningen av de utannonserade
rektorstjänsterna.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 23 maj 2013
§ 28 Information
- Redovisning av elevernas resa till Sydafrika
- Arbetet med sammanhållen vägledningsorganisation
§ 29 Delårsbokslut per den 30 april 2013
§ 30 Val av kontaktpolitiker till af Chapmangymnasiet
§ 31 Delegeringsärenden
§ 32 Anmälningsärenden
§ 33 Övrigt
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Plats och tid

af Chapmangymnasiet
torsdagen den 23 maj 2013 kl 08.30 – 11.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Ulrika Svensson (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Karolina Tuvesson (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Utbildningschef
Controller
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Rektor

Göran Palmér
Anders Svensson
Malin Frej
Marianne Hansson
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus

Tjänstemän

2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Tommy Sternulf (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Tommy Sternulf

Sign

Sign

Sign

§ 28 - 33

Sammanträdesdatum
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 maj 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 28
Information
- Redovisning av elevernas resa till Sydafrika
Eleverna Lisa Lindborg, Jennifer Lundin, Tajma Sisic, Besaran Behzad
Abdulazic och Alkut Usmanov berättar om sina resor som de gjort under
tiden de gått på den internationella profilen på Samhällsvetenskapsprogrammet.
Eleverna har varit i Polen, Frankrike och Sydafrika.
Sammanfattning av vad eleverna har lärt sig under sina tre år bifogas
protokollet.
_________________
- Arbetet med sammanhållen vägledningsorganisation
Tommy Rönneholm informerar om arbetet med sammanhållen vägledningsorganisation.
____________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

UN2013.84.042
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§ 29
Delårsbokslut per den 30 april 2013
Malin Frej redogör för delårsbokslutet.
Under 2013 fortsätter arbetet med att nå målen. Andel elever med godkända
betyg ökade under läsåret 2011/2012. Ny statistik kommer att redovisas så
snart Skolverket har presenterat dessa.
Utifrån dagens kända fakta kommer utbildningsnämndens verksamheter att
rymmas inom tilldelad ekonomisk ram vid årets slut. Perioden har en negativ
avvikelse om – 0,4 mnkr som hänförs till det interkommunala nettot. Under
pågående hösttermin valde fler elever att byta till annan huvudman.
Avvikelsen följer med till 2013 men kommer att finansieras via
budgetöverskott från de kommunala skolorna på grund av förre antal elever
än budgeterat.
Tilldelade investeringsmedel om 2,5 mnkr kommer att förbrukas under året.
Marianne Hansson redovisar personaluppföljningen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut per den 30 april med personaluppföljning

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen

Yrkanden
Mikael Hammarin (S) yrkar följande tilläggsattsater:
1.att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillskriva kommunfullmäktige
att tilldelad rambudget gör att utbildningsnämnden inte kan uppfylla
målen som är satta av kommunfullmäktige och därav antingen tilldela utbildningsnämnden mera pengar eller sänka målen
2.att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsmöte ta fram en lista
över rättsfall som utfallit med vite gällande stöd till barn med särskilda
behov samt riskanalys för våra verksamheter i förhållande till skollagen
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forts. § 29
Bengt Fröberg (M) yrkar avslag på tilläggsattsats 1.
Henrik Larsen (M) yrkar avslag på tilläggsattsats 2.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltningens förslag och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detsamma.
Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsattsatserna och finner
att utbildningsnämnden avslår dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna delårsbokslut per den 30 april med personaluppföljning

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen.

_________________
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Kopia till:
Rektor af Chapman
Akten

UN2013.22.102

§ 30
Val av kontaktpolitiker till af Chapmangymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Karolina Tuvesson (M) till kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet.
_________________
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§ 31
Delegeringsärenden
Beslut om mottagande av elever från annan kommun till Karlskrona
kommuns gymnasieskolor.
Prövning om en elev ska tas emot i särskolan.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________
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§ 31
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Protokoll 2013-03-13

Kommunfullmäktige

UN2013.22.102

§ 30
Kommunala val

Kommunfullmäktige

UN2013.82.050

§ 39
Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp
och upphandling

Kommunfullmäktige

UN2012.208.041

§ 48
Uppföljning per den 28 februari
2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

Kommunstyrelsen

UN2013.103.001

§ 81
Förslag med anledning av förstudie Konkurrensutsättning
Kostenheten

Kommunstyrelsen

UN2013.104.004

§ 80
Arkivinspektionsrapport för
Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunstyrelsen

UN2013.117.041

§ 122
Uppdrag att ta fram förslag om
Nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en resultatförbättring
redan år 2013
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§ 32
Övrigt
------------
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 13 juni 2013
§ 34 Information
- Arbetsvärdering
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
§ 35 Ansökan om projektmedel
§ 36 Utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
§ 37 Delegeringsärenden
§ 38 Anmälningsärenden
§ 39 Övrigt
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Plats och tid

Karlskrona KompetensCenter
torsdagen den 13 juni 2013 kl 08.30 – 10.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Karolina Tuvesson (M)

Utbildningschef
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Förhandlingschef
Kurator

Göran Palmér
Anders Svensson
Marianne Hansson, § 34
Tommy Rönneholm
Mikael Jansson, § 34
Marie Gustafsson, § 34

Tjänstemän

2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 juni 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 34
Information
- Arbetsvärdering
Förhandlingschef Mikael Jansson informerar om arbetsvärderingen som
genomförts i kommunen via ett webbaserat system kallat BAS.
Arbetsvärderingssystemet BAS innebär att man mäter grundkraven på
respektive befattning med hjälp av de fyra huvudfaktorer kunnande, ansvar,
arbetsförhållanden och problemlösning.
_________________
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
Tommy Rönneholm informerar om att ett arbete har påbörjats som handlar
om samverkan mellan Marinen och Utbildningsförvaltningen angående utbildningar.
Göran Palmér informerar om ett mötet med nätverket för mathantverkare
i länet. Syftet är att starta en gymnasial lärlingsutbildning i mathantverk.
____________________
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Akten

UN2013.118.047
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§ 35
Ansökan om projektmedel
Utbildningsförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om projektmedel för två
projekt som handlar om arbete mot hedersrelaterad våld och förtryck.
1. Lokal samverkan i hedersrelaterade frågor: Projekt är i samverkan med
Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Blekinge läns
Polismyndighet.
2. Hedersamt II: Målet med projektet är att uppnå ökad medvetenhet hos
framför allt eleverna men också i viss mån deras föräldrar om hur orättfärdigt
och i Sverige faktiskt olagligt det är att tvingas leva inom en hederskontext.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna de båda ansökningarna.

________________
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Sign
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

UN2012.329.612
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§ 36
Utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
Inför valet till gymnasieskolan görs under hösten en preliminär organisation av
studievägar och antal elevplatser på dessa för år ett det kommande läsåret.
Den preliminära organisationen bygger dels på kända fakta:
- antal elever i grundskolans år nio
- antal elever på introduktionsprogram
dels på rimliga antaganden om bl a:
- antal elever som kan behöva gå om år ett på olika program i
gymnasieskolan
- antal hitflyttade/utflyttade ungdomar i åldersgruppen
- antal elever i år nio som riskerar bli obehöriga till nationella program
- antal elever på introduktionsprogram som kan göra sig behöriga till
nationella program
- sökandebilden de närmast föregående åren
- andra utbildningsanordnare och deras utbud av gymnasieutbildning
- arbetsmarknadssituationen samt trender och medias bild av olika
utbildningar/yrken
Tommy Rönneholm redovisar antalet föreslagna platser per program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 maj 2013, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna föreslagen utbildningsorganisation för år 1 läsåret 2013/14
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
.
_________________
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§ 37
Delegeringsärenden
Interkommunal ersättning för utbildning vid gymnasiesärskola i Karlskrona
Kommun kalenderåret 2013.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 38
Anmälningsärenden
Det finns inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde.
_________________

Sign
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§ 39
Övrigt
Inger Persson (S) önskar information om hur specialpedagogerna arbetar
vid nästa sammanträde.
________
Inger Persson ställer frågor om översynen av riktlinjer och rutiner för hantering
av ansökan om reseersättning för gymnasieelever som gjorts på utbildningsförvaltningen.
________
Bengt Fröberg (M) ställer frågor om vilken policy som gäller vid inställda
lektioner när det gäller vikarier för lärarna.
________
Bruno Carlsson (SD) tar upp frågan om attityder om skolan i samhället.
________
Göran Palmér informerar om att Vuxenutbildningen ska starta en kockutbildning till hösten.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 13 juni 2013
§ 34 Information
- Arbetsvärdering
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
§ 35 Ansökan om projektmedel
§ 36 Utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
§ 37 Delegeringsärenden
§ 38 Anmälningsärenden
§ 39 Övrigt
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Karlskrona KompetensCenter
torsdagen den 13 juni 2013 kl 08.30 – 10.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Karolina Tuvesson (M)

Utbildningschef
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Förhandlingschef
Kurator

Göran Palmér
Anders Svensson
Marianne Hansson, § 34
Tommy Rönneholm
Mikael Jansson, § 34
Marie Gustafsson, § 34

Tjänstemän

2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 juni 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 34
Information
- Arbetsvärdering
Förhandlingschef Mikael Jansson informerar om arbetsvärderingen som
genomförts i kommunen via ett webbaserat system kallat BAS.
Arbetsvärderingssystemet BAS innebär att man mäter grundkraven på
respektive befattning med hjälp av de fyra huvudfaktorer kunnande, ansvar,
arbetsförhållanden och problemlösning.
_________________
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
Tommy Rönneholm informerar om att ett arbete har påbörjats som handlar
om samverkan mellan Marinen och Utbildningsförvaltningen angående utbildningar.
Göran Palmér informerar om ett mötet med nätverket för mathantverkare
i länet. Syftet är att starta en gymnasial lärlingsutbildning i mathantverk.
____________________
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§ 35
Ansökan om projektmedel
Utbildningsförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om projektmedel för två
projekt som handlar om arbete mot hedersrelaterad våld och förtryck.
1. Lokal samverkan i hedersrelaterade frågor: Projekt är i samverkan med
Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Blekinge läns
Polismyndighet.
2. Hedersamt II: Målet med projektet är att uppnå ökad medvetenhet hos
framför allt eleverna men också i viss mån deras föräldrar om hur orättfärdigt
och i Sverige faktiskt olagligt det är att tvingas leva inom en hederskontext.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna de båda ansökningarna.

________________
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§ 36
Utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
Inför valet till gymnasieskolan görs under hösten en preliminär organisation av
studievägar och antal elevplatser på dessa för år ett det kommande läsåret.
Den preliminära organisationen bygger dels på kända fakta:
- antal elever i grundskolans år nio
- antal elever på introduktionsprogram
dels på rimliga antaganden om bl a:
- antal elever som kan behöva gå om år ett på olika program i
gymnasieskolan
- antal hitflyttade/utflyttade ungdomar i åldersgruppen
- antal elever i år nio som riskerar bli obehöriga till nationella program
- antal elever på introduktionsprogram som kan göra sig behöriga till
nationella program
- sökandebilden de närmast föregående åren
- andra utbildningsanordnare och deras utbud av gymnasieutbildning
- arbetsmarknadssituationen samt trender och medias bild av olika
utbildningar/yrken
Tommy Rönneholm redovisar antalet föreslagna platser per program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 maj 2013, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna föreslagen utbildningsorganisation för år 1 läsåret 2013/14
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
.
_________________
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§ 37
Delegeringsärenden
Interkommunal ersättning för utbildning vid gymnasiesärskola i Karlskrona
Kommun kalenderåret 2013.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________
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§ 38
Anmälningsärenden
Det finns inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde.
_________________
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§ 39
Övrigt
Inger Persson (S) önskar information om hur specialpedagogerna arbetar
vid nästa sammanträde.
________
Inger Persson ställer frågor om översynen av riktlinjer och rutiner för hantering
av ansökan om reseersättning för gymnasieelever som gjorts på utbildningsförvaltningen.
________
Bengt Fröberg (M) ställer frågor om vilken policy som gäller vid inställda
lektioner när det gäller vikarier för lärarna.
________
Bruno Carlsson (SD) tar upp frågan om attityder om skolan i samhället.
________
Göran Palmér informerar om att Vuxenutbildningen ska starta en kockutbildning till hösten.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 26 september 2013
§ 40 Information
- Presentation av nya rektorer
- Specialpedagogerna informerar
- Riktlinjer för elevskyddsarbete
- Antagningsstatistik
§ 41 Delårsbokslut 31 augusti 2013 med personaluppföljning
§ 42 Förslag till svar på motion om läxhjälp
§ 43 Förslag till utbildningsnämndens ungdomspolitiska handlingsplan 2013 – 2016
§ 44 Yttrande över ansökan från Ingelstorpsgymnasiet om godkännande
som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Ingelstorpsgymnasiet i Kalmar kommun
§ 45 Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2014
§ 44 Elevärende
§ 45 Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av
Insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
Samtliga insatser från olika aktörer under huvudmännen
§ 46 Delegeringsärenden
§ 47 Anmälningsärenden
§ 48 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 september 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Ehrensvärdska gymnasiet
torsdagen den 26 september 2013 kl 08.30 – 12.20

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Jonna Lengstedt (S), föredragning, gick kl 12.00
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD), föredragning, gick kl 11.20
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson(S), föredragning, gick kl 11.00
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Karolina Tuvesson (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson, föredragning, gick kl 12.00
Sören Lund (KD), föredragning, gick kl 12.00

Utbildningschef
Controller
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Kvalitetschef
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Specialpedagog
Specialpedagog
Specialpedagog
Specialpedagog

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Tommy Rönneholm
Tobias Ekblad
Mats-Peter Krantz, § 40
Asta Abrahamsson, § 40
Lena Sandgren-Schwartz, § 40
Peter Karlsson, § 40
Åsa Johansson, § 40
Anna Ljungberg, § 40
Maria Fredin, § 40

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Henrik Larsen (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Henrik Larsen

§ 40 - 50

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 oktober 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 40
Information
- Presentation av nya rektorer
Rektor vid Törnströmska gymnasiet Mats-Peter Krantz, biträdande rektor
vid af Chapmangymnasiet Lena Sandgren-Swartz och biträdande rektor
Ehrensvärdska gymnasiet Asta Abrahamsson presenterar sig.
Ordföranden hälsar samtliga välkomna.
____________________
- Specialpedagogerna informerar
Specialpedagog Åsa Johansson vid Fischerströmska gymnasiet informerar
om arbetet där.
Specialpedagogerna Peter Karlsson, Ehrensvärdska gymnasiet, Anna
Ljungberg, Törnströmska gymnasiet och Marie Fredin, af Chapmangymnasiet
Informerar om sitt arbete på respektive skola.
____________________

- Riktlinjer för elevskyddsarbete
Tommy Rönneholm informerar om att en arbetsgrupp bestående av elever
och personal från gymnasieskolorna har arbetat fram riktlinjer för
elevskyddsarbetet.
Riktlinjer för elevskyddsarbete inom utbildningsförvaltningen är:
1. Vad/områden
2. Representation
3. Årshjul/arbetssätt/forum
_______________________
- Antagningsstatistik
Tommy Rönneholm informerar om antagningsstatistiken för läsåret 2013/14.
_______________________
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- Extra ärende
Ordföranden meddelar att ett extra ärende angående Länsövergripande
avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar
upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen, tas upp vid dagens sammanträde.
_________________
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§ 41
Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 med personaluppföljning
Från och med höstterminen studerar alla gymnasieelever enligt den nya
reformen. Arbetet med att nå målen fortsätter. Glädjande är att de elever som
fått slutbetyg med godkänt på samtliga kurser har andelen ökat till 73%.
Perioden har en positiv avvikelse om 0,6 mnkr. Utifrån dagens kända fakta
kommer utbildningsnämndens verksamheter att rymmas inom tilldelad
ekonomisk ram vid årets slut. Dock under förutsättning att utbildningsnämndens reserv kan disponeras och att inte utbildningsnämnden kommer att
belastas med kostnader för omvårdnad och boende för elever som studerar
vid RH-gymnasium (gymnasium för rörelsehindrade). Årets kostnad för
omvårdnad och boende är beräknad till 700 tkr. Utbildningsnämnden betalar
motsvarande för eleven under skoltid d v s programkostnad och kostnad för
elevassistent. Totalt är RH-elevernas kostnad beräknad till 1,4 mnkr.
Den budgeterade elevorganisationen var högre än vad utfallet av höstens
organisation blev. Under fjolåret valde fler elever at lämna den kommunala
skolan för annan huvudman. Budget för interkommunalt netto kommer
därmed att överskridas, samtidigt som de egna kommunala skolorna ska få
ett överskott.
Vuxenutbildningen har en snäv nettobudget. Inför höstterminen har ytterligare
statsbidrag inkommit som ska finansiera fler yrkesvuxutbildningar.
Tilldelade investeringsmedel om 2,5 mnkr kommer att förbrukas under året.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning
att överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 42
Förslag till svar på motion om läxhjälp
En motion om läxhjälp (i grundskolan) ställdes till kommunfullmäktige i april
2011. Motionen skickades till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Efter
yttrandet från barn- och ungdomsnämnden beslutade kommunstyrelsen den
29 januari 2013 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden.
I motionen sägs bl a att läxhjälp kan bidra till att fler elever får möjligheten att
bättre klara sin skolgång. Motionen avslutas med: Det ska gälla grundskolor
upp till gymnasieskolan. Det är först i kommunstyrelsens beslut om återremittering som utbildningsnämnden läggs till.
För de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona finns följande insatser och
beslutade målsättningar för att stärka alla elevers möjligheter att nå
kunskapsmålen:
1. Ökat antal specialpedagoger.
2. Samtliga speciallärare som tidigare satt samlade och organiserades av
Fischerströmska gymnasiet är numera fördelade på alla gymnasieskolorna.
3. Något minskat elevantal i flertalet undervisningsgrupper.
4. En samordnad vägledningsorganisation för grund- och gymnasieskolan är beslutad och träder snart i kraft.
5. En samordning av stödundervisningen sker mellan skolorna.
6. Ett matematikcentrum finns på Ehrensvärdska gymnasiet och är öppet
för alla gymnasieelever.
7. All personal har deltagit i en grundläggande specialpedagogisk utbildning. Denna utbildningssatsning fortsätter nu i fler steg och på olika
nivåer för ett mindre antal pedagoger.
8. En förbättrad medveten satsning genomförs för att ta fram resultat i
verksamheten vilka efter analys ska leda till utvecklingsinsatser. Detta
gäller t ex elever som gör studieavbrott och hur dessa kan förebyggas.
9. Hälsa, trygghet, inflytande och individualisering är nyckelord i utbildningsnämndens handlingsplan utifrån det ungdomspolitiska programmet.
Syftet är att skapa en gemensam strategi avseende elevsociala frågor för
samtliga kommunala gymnasieskolor.
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forts. § 29

10. Satsning på karriärtjänster för lärarna. Under läsåret 2013-2014
planeras fem förstelärartjänster i olika ämnen. Denna satsning är
tänkt pågå under ett antal år för att till slut omfatta alla större undervisningsämnen. Även lektorstjänster planeras.
11. Fr o m hösten 2013 kommer eleverna att än mera aktivt ges kunskaper
i studieteknik.
Ovanstående elva punkter som är utbildningsnämndens plan för att ge stöd till
alla elever är viktiga faktorer i vår medvetna satsning på att öka
kunskapsresultaten och kvaliteten i verksamheten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 september 2013, § 29,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att till kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
vidtagna åtgärder.
Yrkande
Bengt Fröberg (M) yrkar följande ändring av att-satsen:
att till kommunfullmäktige föreslå att ovanstående punkter är
utbildningsnämndens plan och därmed är motionen besvarad.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
utbildningsnämnden avslår detta.
Därefter ställer ordförande ställer proposition på Bengt Fröbergs yrkande och
finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Utbildningsnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige föreslå att ovanstående punkter är utbildningsnämndens plan och därmed är motionen besvarad.
_________________
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§ 43
Förslag till utbildningsnämndens ungdomspolitiska handlingsplan
2013 – 2016
Alla förvaltningar i kommunen ska göra en egen årlig handlingsplan utifrån det
av kommunfullmäktige beslutade Ungdomspolitiska programmet. Denna
handlingsplan ska sedan beslutas av respektive nämnd och redovisning ska
göras till såväl nämnd som kommunfullmäktige.
En arbetsgrupp av skolledare har haft uppdraget att ta fram ett förslag.
Förslaget innebär en långsiktig plan med tre målområden och därtill utformad
handlingsplan. Detta görs av tre skäl:
- Det finns fyra kommunala gymnasieskolor med olika verksamheter som
idag står med delvis samma men även olika problemområden
- De fyra skolorna har kommit olika långt med sina utvecklings- och
förbättringsområden
- Om de fyra skolorna vid samma tidpunkt kan arbeta med olika utvecklingsoch förbättringsområden ger detta sannolikt bättre resultat än om de
tvingas arbeta med samma område samtidigt. Det ger bl a möjlighet för
skolenheterna att påverkas av och lära av varandra.
Sett över hela tidsperioden, 2013 – 2016, ska alltså alla skolorna ha arbetat
med samtliga målområden.
De tre målområdena är:
- Elevinflytande och skoldemokrati
- Hälsa och trivsel
- Individualisera
Syftet är att skapa en gemensam strategi avseende elevsociala frågor för
samtliga kommunala gymnasieskolor i Karlskrona.
Mål
- Ökat elevinflytande och bättre skoldemokrati
- Bättre hälsa och ökad trivsel
- Ökad individualisering
Ordföranden föreslår att handlingsplanen ska vara underlag i budgetarbetet.
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forts. § 43

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 september 2013, § 30, för egen
del beslutat
att den Ungdomspolitiska handlingsplanen ska vara underlag i
budgetarbetet
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 september 2013, § 30,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att fastställa förslag till Ungdomspolitisk handlingsplan för
utbildningsnämnden 2013 – 2016 med årlig revidering.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 september 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 44
Yttrande över ansökan från Ingelstorpsgymnasiet om godkännande
som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Ingelstorpsgymnasiet i Kalmar kommun
Ingelstorpsgymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om att från och med
läsåret 2014/2015 få utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
-

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 10-20 elever per
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 45 elever för utbildningen på Ingelstorpsgymnasiet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att läsåret 2014/2015
erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet med 52 platser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund. Inom ramen för samverkansavtal erbjuder
Karlskrona kommun samtliga nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
I likhet med de senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med konsekvenser till följd av nuvarande konkurrenssituation,
ägarförhållanden och fortsatt minskat elevunderlag gäller följande
förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för övriga kommuner i
regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med etablerade friskolor kan äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildnings-utbud,
stabil verksamhet.
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forts. § 44
Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
Kommunen har, enligt gällande skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett
allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom
ramen för samverkan. Ett ansvar som kan bli, och även i viss utsträckning har
blivit, ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig nedläggning av en
etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala huvudmannaskapet
innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och lokaler som
kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som vid nedläggning av
utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnads-effektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den
kommunala utbildningsverksamheten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2013, § 24,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Kopia till:
Akten

UN2013.265.006

§ 45
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2014
Förslag till sammanträdesplan har varit utsänt.
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslag till sammanträdesplan för 2014.
_________________
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§ 46
Elevärende
Rektor Johan Melin har inkommit med ett elevärende angående beslut
om avstängning.
Enligt skollagen har rektor rätt att fatta beslut om avstängning enligt 5 kap
17 § 3-4 stycket med omedelbar verkan om huvudmannen inte under den
aktuella tiden prövar frågan kan avstängningen förlängas ytterligare en
vecka. Under tiden har skolan tid att vidta andra insatser.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att eleven stängs av under två veckor från den 10 september t o m
den 24 september 2013.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_________________
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§ 47
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga
insatser från olika aktörer under huvudmännen
Representant för länets kommuner och för landstinget har tagit fram avtal om
samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar enligt följande:
-

-

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser
från båda huvudmännen
Länsövergripande avtal – ansvars fördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtliga insatser
från olika aktörer under huvudmännen

Regeringen beslutade i maj 2012 om handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa –
plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 – 2016. För
tidsperioden ser regeringen behov av att särskilt prioritera två målgrupper:
barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk
problematik. Mot bakgrund av detta kommer har staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och
kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa genom
ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum. Målet med
överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och
omsorg men också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa.
Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 630 mnkr
till de kommuner och landsting som uppfyllt ett antal grundkrav och
prestationskrav.
Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om samverkan
kring personer, barn och ungdomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
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forts. § 47
Av överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas,
gemensamma mål för landstinget och kommunernas verksamheter, rutiner för
samarbete kring enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning och hur
individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där
gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska
lösas.
Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter
delegation. Karlskrona kommun tar beslutet i kommunfullmäktige efter
prövning i respektive nämnder.
I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal för barn och
ungdomar och för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är
beslutade och under tecknade av tjänstemän.
De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen.
Målsättningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande
samverkansavtalen som finns i Blekinge
1.
Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen (för beslut)
2.
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov samtidiga insatser
från olika aktörer under huvudmännen (för beslut) samt
3.
Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbruk,
missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge till ett huvudavtal med
underliggande avtal inom varje område.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

hemställa till kommunfullmäktige att ingå överenskommelse för
utbildningsnämnden enligt föreliggande avtal

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 september 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

17

Sammanträdesprotokoll

§ 48
Delegeringsärenden
Attestlista 2013 UN2013.20.002
Interkommunala ersättningar för elever från annan kommun som studerar
vid Karlskrona kommuns kommunala gymnasieskolor under 2013.
UN2013.253.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________
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§ 49
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Protokoll 2013-06-12

Kommunfullmäktige

UN2013.133.041

§ 65
Revisionsberättelse år 2012 och
beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och
ungdomsnämnden, Kulturnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden, Miljöoch byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

UN2013.134.006

§ 73
Förslag om ändrad tidpunkt
för fastställande av budget och
plan 2014 - 2016

Kommunfullmäktige

UN2013.162.006

§ 85
Internationell samverkan med
Chuxiong City, Yunnan Province
P.R.China

Kommunfullmäktige

UN2013.160.006

§ 88
Uppdrag att ta fram förslag om
Nytt åtgärdspaket för att åstadKomma en resultatförbättring
redan år 2013
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Kommunfullmäktige

UN2013.161.006

§ 89
Förslag resultatreglering bokslut
2012 samt överföring av kvarvarande investeringsmedel

Kommunstyrelsen

UN2013.141.622

§ 125
Komplettering av besparingskrav inom måltidsverksamhetens
område

Kommunstyrelsen

UN2013.254.020

§ 158
Resepolicy för Karlskrona kommun

Länsstyrelsen

UN2013.168.047
UN2013.169.047

Beslut gällande projektmedel
för arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck 2013

Skolinspektionen

UN2013.177.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
ny huvudman för gymnasieskola
Vid Östersjögymnasiet i Kalmar
(fd JB Gymnasiet i Kalmar) i
Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2013.178.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
Ny huvudman för gymnasieskola
Vid Östersjögymnasiet i Karlshamn
(fd JB Gymnasiet Karlshamn) i
Karlshamns kommun

Skolinspektionen

UN2013.50.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola
i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2013.65.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola i
Kalmar kommun

_________________
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§ 50
Övrigt
------------_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 24 oktober 2013
§ 51 Information
- Elevråden informerar
- Rapport efter kvalitetsgranskning av utbildningen på introduktionsprogrammen individuellt alternativ och yrkesintroduktion vid
Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona kommun
- Karriärtjänster
§ 52 Ekonomisk uppföljning med prognos för utbildningsnämnden
september 2013
§ 53 Resultatreglering inom utbildningsnämndens ansvarsområde
§ 54 Förslag till internationellt program för Karlskrona kommun
§ 55 Ansökan att få starta NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning)
§ 56 Delegeringsärenden
§ 57 Anmälningsärenden
§ 58 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 24 oktober 2013 kl 08.30 – 12.30

Beslutande

Ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Jonna Lengstedt (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD), föredragning, gick kl 09.45
Karin Månsson (FP)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S), föredragning, gick kl 11.00

Ersättare

Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Karolina Tuvesson (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Utbildningschef
Controller
Controller
Utvecklingschef
Kvalitetschef
Rektor
Biträdande rektor
Rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm, föredragning
Tobias Ekblad, föredragning
Anita Wranker, föredragning
Carina Belsing, föredragning
Mats-Peter Krantz, föredragning

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonna Lengstedt

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Jörgen Andersson

Justerare

……………………………………………
Jonna Lengstedt

§ 51 - 58

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25 oktober 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 51
Information
- Elevråden informerar
Elevråden/elevkårerna från af Chapmangymnasiet, Ehrensvärdska gymnasiet
och Törnströmska gymnasiet informerar om sin verksamhet.
____________________

-

Rapport efter kvalitetsgranskning av utbildningen på introduktionsprogrammen individuellt alternativ och yrkesintroduktion vid
Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona kommun UN2013.246.612

Rektor Anita Wranker och biträdande rektor Carina Belsing informerar om
resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning som genomfördes under
våren 2013. Granskningen omfattade programmen individuellt alternativ och
yrkesintroduktion.
____________________

- Karriärtjänster
Tommy Rönneholm och Tobias Ekblad informerar om arbetet med intervjuer
och tillsättning av karriärstjänsterna.
_________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

UN2013.261.041

§ 52
Ekonomisk uppföljning med prognos för utbildningsnämnden
september 2013
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 261,1 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 september 2013 uppgår
till en positiv avvikelse +3,5 mnkr. I avvikelsen ingår inte kostnad för en elev
vid ett RH-gymnasium (gymnasium för rörelsehindrade) som avser boende
och omvårdnad och inte ankomstregistrerade fakturor.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
+0.6 Mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux +2,9 Mnkr
- Gemensamma verksamheter
-/+0,0 Mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett överskott om 3,5 mnkr vilket beror på att
vuxenutbildningen har erhållit statsbidrag för att bedriva yrkesvuxutbildningar
som har startat och är planerade att starta. Bidraget kommer att matcha
utbildningskostnaderna.
Gymnasieskolorna ska visa ett positivt utfall då budgeterad elevvolym är högre
än verklig.
Prognos
Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är kända
idag och de antagande som prognosen bygger på kommer utfallet för året att
inte rymmas inom tilldelad ram. Prognosen förutsätter att förvaltningens
avsatta reserv kan disponeras.
I september kom förvaltningsrättens dom där NTI (Nordens teknikerinstitut)
yrkade att få kompensation för underskottet som de kommunala skolorna
genererade 2011. Förvaltningsrätten gav NTI rätt och utbildningsförvaltningen
kommer att betala ut ersättning som motsvarar underskottet per elev.
Utbetalning av kompensation kommer att ske till de fristående enheter som
kommer med en begäran om att erhålla kompensation.
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Under vårterminen studerade en elev på ett RH-gymnasium och i höst
studerar ytterligare två elever. Den totala kostnaden för eleverna uppgår till 1,2
mnkr för året, där kostnaden för omvårdnad och boende uppgår till 600 tkr och
kostnaden för utbildning och elevassistent uppgår till 600 tkr. Diskussioner
pågår om vilken förvaltning som ska bekosta omvårdnad och boende d v s
600 tkr. Därmed är inte denna kostnad inräknad i prognosen.
För att finansiera underskottet föreslås följande åtgärder:
-

200 tkr – medel som inte nyttjas av kvalitets- och utvecklingschef
200 tkr – reserv för insatser till marknadsföring och skolhälsovård
300 tkr – minskad elevvolym i förhållande till budget i gymnasieskolan

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 oktober 2013, § 34,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
1.att godkänna ekonomisk uppföljning med prognos per den 30 september
2013
2.att överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen
Att-sats 1 har i skrivelsen inför utbildningsnämndens sammanträde ändrats till
följande:
att godkänna ekonomisk uppföljning med prognos per den 30 september
2013 för att nå ekonomi i balans vid årets slut
Utbildningsnämnden beslutar således
1.att godkänna ekonomisk uppföljning med prognos per den 30 september
2013 för att nå ekonomi i balans vid årets slut
2.att överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen.
_________________
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Kopia till:
Rektorer
Controller
Akten

UN2013.288.040

§ 53
Resultatreglering
Idag finns ett regelverk kring hantering av över- och underskott som finns
beskrivit i ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”. En av
huvudprinciperna är att över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet
över till nästkommande år. Syftet är att uppmuntra till en god ekonomisk
hushållning i ett långsiktigt perspektiv och som sträcker sig längre än det
aktuella budgetåret.
Undantag från huvudprincipen kan efter särskild prövning medges om det
politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl. Förslag till resultatreglering bereds
av bokslutsberedning och beslutas av kommunfullmäktige.
Under de senaste åren har utbildningsnämnden visat ett underskott och
angivit synnerliga skäl i samband med årsbokslutet. Bokslutsberedningen och
kommunfullmäktige har funnit skälen som synnerliga och underskott har inte
förts över till kommande budgetår. Ingen resultatreglering har heller skett inom
utbildningsnämndens ansvarsområde.
Genom att ha en tydlig och konsekvent hantering stimuleras det ekonomiska
ansvarstagandet och oplanerade inköp i slutet av året kan undvikas. I de
ekonomiska prognoserna ökar kvalité och säkerhet. För att möjliggöra det
långsiktiga ekonomiska tänkandet och ansvarstagandet i verksamheten bör
följande regler gälla:
-

Sign

Beslut om resultatreglering fattas av utbildningsnämnden i samband med
att bokslutet behandlas
Resultatregleringen hanteras utanför resursfördelningen till respektive
enhet
100% av över-/underskott förs över till kommande år och skall arbetas
in/nyttjas inom tre år
Enheter med underskott skall upprätta en åtgärdsplan med planer på kort
och lång sikt
Överskott får enbart användas till engångsinsatser och inte till insatser
som höjer kostnadsnivån över tid
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Eventuellt överskott som uppstått med anledning av ej igångsatt eller
försenade verksamheter avräknas innan beräkning av över- och
underskott sker

Modellen för resultatreglering gäller från och med 2013 års resultat.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 oktober 2013, § 35,
Föreslagit utbildningsnämnden besluta
att godkänna förslag till resultatreglering.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________________
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Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

UN2013.289.105

§ 54
Förslag till internationellt program för Karlskrona kommun
Den internationella samordningsgruppen med representanter från kommunens
bolag och förvaltningar tog i juli 2013 fram ett utkast för ett Internationellt
program för Karlskrona kommun 2014 – 2020. Detta ska ersätta den
internationella handlingsplan som fastställdes av kommunstyrelsen 2007.
Efter samtal med förvaltningschefer har en remissversion tagits fram vilket
nämnder och bolagsstyrelser skall ha möjlighet att yttra sig över. Svar på
denna internremiss skall lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den
28 oktober 2013. Remissen har behandlats av utbildningsförvaltningens
internationella samordnare, gymnasieskolornas EU-ambassadör och
förvaltningens kvalitetschef.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

tillstyrka liggande förslag på Internationellt program för Karlskrona
kommun 2014 – 2020

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget
_________________
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Kopia till:
Idrottsförbunden
Akten

UN2013.290.612

§ 55
Ansökan att få starta NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning)
Ehrensvärdska gymnasiet har inkommit med begäran om att få ansöka om
Nationell godkänd idrottsutbildning i de fyra idrotterna simning/simhopp,
bordtennis, gymnastik och tennis.
Idag finns på skolan NIU för fäktning.
Karlskrona har i jämförelse med andra kommuner i sydostområdet väldigt
få NIU-idrotter. Utbildningarna kräver ett nära samarbete med respektive
idrottsklubbar. Gymnasieskolorna har sedan tidigare ett samarbete med
idrotten genom den så kallade idrottsprofilen. Denna har varit bas för dessa
ansökningar.
NIU-utbildningen skulle vara ett ytterligare steg i samverkan med idrotterna
och ge bra förutsättningar för klubbarna att rekrytera framtida talanger men
också stärka skolornas konkurrenskraft.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att lämna in ansökan om NIU i de fyra ovan nämnda idrotterna.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_________________
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§ 56
Delegeringsärenden
Fastställande av Riktlinjer för Elevskyddsarbete. UN
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad
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§ 57
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

UN2013.272.102

§ 109
Kommunikationsprogram för
Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2013.271.403

§ 112
Miljöprogram för Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

UN2013.285.612

Beslut för huvudman efter
riktad tillsyn av Karlskrona
kommun inom området rätten
till modersmålsundervisning i
nationella minoritetsspråk i
gymnasieskolan

Skolinspektionen

UN2013.241.612

Beslut angående ansökan om
godkännande som huvudman
för gymnasieskola i Kalmar
kommun

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

24 oktober 2013
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§ 58
Övrigt
Jörgen Andersson informerar om att det ska vara ett möte med Skolverket
angående Vuxenutbildningen den 5 december på Ronneby brunn.
_________________

Utbildningsnämnden avslutar genom att besöka Gymnasiemässan.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 18 december 2013
§ 59 Information
- Förslag till debiteringsprincip för kostenhetens tjänster
- Sammanställning över programrådens aktiviteter under hösten 2013
- Presentation av förstelärarna
- Arbetsterapeutens roll i skolan
§ 60 Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden oktober 2013
§ 61 Utbildningsnämndens budget för 2014 samt planer för 2015 - 2016
§ 62 Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2014
§ 63 Resurstillskott till fristående gymnasieskolor 2010 och 2012
§ 64 Handlingsplan för Social mångfald
§ 65 Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
§ 66 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
§ 67 Val av kontaktpolitiker för Törnströmska gymnasiet
§ 68 Val av ledamot till Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier
§ 69 Delegeringsärenden
§ 70 Anmälningsärenden
§ 71 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Militärhemmet
onsdagen den 18 2013 kl 08.30 – 13.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonna Lengstedt (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD), föredragning, gick kl 12.10
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Michael Hess (SD), beslut fr o m kl 12.10

Ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C), föredragning, gick kl 12.45
Sören Lund (KD), föredragning, gick kl 12.45
Michael Hess (SD), föredragning, t o m kl 12.10

Tjänstemän

Utbildningschef
Controller
Controller
Utvecklingschef
Personalspecialist
Administrativ chef

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Pia Brante

Inbjudna

Ekonomichef
Utvecklingsstrateg
Konsult
Konsult
Arbetsterapeut
Förstelärare
Förstelärare
Förstelärare
Förstelärare

Per Jonsson, §59
Liliann Bjerström, §59
Ronnie Åbrandt, §59
Simon Jernelov, §66
Matilda Hafström, §59
Jenny Månsson, §59
Malin Brindefalk, §59
Monica Preutz, §59
Anna Svärd, §59

Sekreterare

Sign

Kerstin Åkesson

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Utses att justera

Tommy Andersson (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn Nilsson

Justerare

……………………………………………
Tommy Andersson

§ 59 - 71

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 59
Information
- Förslag till debiteringsprincip för kostenhetens tjänster
Ronnie Åbrandt, Lilian Bjerström och Per Jonsson redogör för förslag till
debiteringsprincip för kostenhetens tjänster.
____________________
- Sammanställning över programrådens aktiviteter under hösten 2013
Tommy Rönneholm redovisar antalet sammanträden med programråden samt
närvaron vid dessa under 2013.
Ny kontakt ska tas med näringslivet för information om programrådens roll.
Uppföljning under våren 2014.
____________________

- Presentation av förstelärarna
Förstelärarna Jenny Månsson (samhällskunskap), Malin Brindefalk (svenska
som andraspråk), Monica Preutz (vårdämnen) och Anna Swärd (matematik)
presenterar sig.
_________________

- Arbetsterapeutens roll i skolan
Mathilda Hafström informerar om arbetsterapeutens roll i skolan.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
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Akten
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§ 60
Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden oktober 2013
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 261,1 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 oktober 2013 uppgår till
en positiv avvikelse +2,0 mnkr. I avvikelsen ingår inte kostnad för omvårdnad
och boende för de elever som studerar vid RH-gymnasium (gymnasium för
rörelsehindrade). Vilken förvaltning som ska bekosta omvårdnad och boende
är inte klart.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
+0,2 Mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux +0,8 Mnkr
- Gemensamma verksamheter
+1,1 Mnkr
I den ankomstregistrerade posten ingår flera större fakturor (kostnader för
elever i andra kommuner och busskort etc) som skall läggas till i månadens
utfall, vilket gör att budget och utfall balanseras. Totalt visa gymnasieskolorna
ett överskott och det är framför gymnasiesärskolan som genererar det större
överskottet som beror på att elevvolymen har varit lägre än budget.
Törnströmska gymnasiet har stora svårigheter att anpassa sig till sin
budgetram och kommer att visa ett underskott vid årets slut.
Överskottet för vuxenutbildningen hänförs dels till statsbidrag till yrkesvux och
dels att fler SFI-elever har kommit via socialförvaltningen och
etableringsreformen.
I posten gemensamma verksamheter redovisas bland annat interkommunalt
netto, it, busskort, inackordering, nämnden och nämndens reserv. Överskottet
för dessa verksamheter hänförs till att nämndens reserv inte är fördelad.
Prognos
Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är kända
idag och de antagande som prognosen bygger på kommer utfallet för året att

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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rymmas inom tilldelad ram. Prognosen förutsätter att förvaltningens avsatta
reserv kan disponeras.
Prognosen kan sammanfattas enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- Gemensamma verksamheter

- 0,6 Mnkr
+ 0,5 Mnkr
+ 0,1 Mnkr

Det prognostiserade underskottet för gymnasieskolorna innehåller
verksamheter med både överskott och underskott. Gymnasiesärskolan
kommer generera ett större överskott men väger inte upp underskottet för
Törnströmska gymnasiet. Övriga skolor är prognostiserade att balansera utfall
och budet.
Vuxenutbildningen är beräknad att erhålla ett överskott om 500 tkr.
Överskottet beror på att fler SFI-elever har kommit via etableringsreformen.
I september kom förvaltningsrättens dom där NTI (Nordens teknikerinstitut)
yrkade att få kompensation för underskottet som de kommunala skolorna
genererade 2011. Förvaltningsrätten gav NTI rätt och utbildnings-förvaltningen
kommer att betala ut ersättning som motsvarar underskottet per elev (796
kr/elev).
Fler fristående enheter efterfrågar även kompensation för åt 2010 och 2012.
Utbetalning av kompensation kommer att ske till de fristående enheter som
inkommer med en begäran till utbildningsförvaltningen.
Under hösten studerar tre elever vid RH-gymnasiet. Den totala kostnaden för
eleverna uppgår till 1,2 mnkr för året, där kostnaden för omvårdnad och
boende uppgår till 600 tkr och kostnaden för utbildning och elevassistent
uppgår till 600 tkr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 40,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ekonomisk uppföljning med personaluppföljning och
prognos per den 31 oktober 2013

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

UN2013.331.041
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§ 61
Utbildningsnämndens budget för 2014 samt planer för 2015 – 2016
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget och
Verksamhetsplan 2014 med ramar för 2015 – 2016. Förslaget är upprättat
enligt de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i
Karlskrona kommun.
Utbildningsnämndens ram för 2014 uppgår till 261,9 mnkr.
Utbildningsförvaltningens förslag bygger på kommunfullmäktiges budgetbeslut
den 21 november 2013 med tillhörande budgetskrivelse från femklövern.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att anta förslag till internbudget för år 2014 och planer för 2015 – 2016.
Yrkande
Mikael Hammarin (S) yrkar på ett tilläggsförslag (bilaga 1).
Bengt Fröberg (M) yrkar avslag till tilläggsförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att anta förslag till internbudget för år 2014 och planer för 2015 – 2016.
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget
tilläggsförslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 december 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
Ekonomer
Akten
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§ 62
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2014
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår av
Skollagen (2010:800) kap 16 52-55 §§ och Gymnasieförordningen
(2010:2039) kap 13 vad avser de nationella programmen. För
introduktionsprogrammen finns reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17
31-38 §§.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med
verksamheten ingå i bidraget. Kommunernas resursfördelning till den egna
verksamheten sker enligt budget. Därför ska även bidragen till de fristående
skolorna beräknas och bestämmas per budgetåret 2014 som är beslutad av
kommunfullmäktige och fördelning av internbudget 2013. Ramen är
oförändrad i förhållande till föregående budgetår. Medlen är fördelade inom
utbildningsnämndens verksamheter och finns därmed i bidraget till de
fristående skolorna. Som underlag för beräkningen har använts de
budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används vid
resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna. Den beräknade
lönekostnadsökningen från och med 1 april år 2014 uppgår till 3,0% vilket
innebär en årskompensation med 2,25% denna kompensation ingår i de
beräknade bidragen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 42,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2014 till fristående skolor enligt
förslaget

att

delegera åt förvaltningschefen att med ledning av nämnden fastställda bidragsbelopp fatta enskilda beslut om bidrag per skolhuvudman

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Akten
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§ 63
Resurstillskott till fristående gymnasieskolorna 2010 och 2012
I januari 2013 inkom ett överklagande till förvaltningsrätten i Växjö från Norden
Teknikerinstitut (NTI). NTI yrkade på att få kompensation för det underskott
som de kommunala skolorna genererade 2011.
Utbildningsnämnden yttrade sig till förvaltningsrätten och vidhöll att de
kommunala skolorna hade erhållit budget-/resurstilldelning i enlighet med
gymnasieförordningen. I september kom förvaltningsrättens dom.
Förvaltningsrätten ansåg att kommunen har gynnat de kommunala
verksamheterna genom att låta verksamheterna redovisa ett underskott som
skrevs av vid årets slut.
Förvaltningsrätten fastställde beloppet till 796 kr per elev för 2011 och
utbetalning har skett till de fristående när en begäran har inkommit.
Under hösten har begäran inkommit för att erhålla kompensation även för det
underskott som uppstod 2012 och 2010. Utbetalning kommer att ske när en
begäran om ersättning har inkommit. Resurstillskott att betala ut per elev
uppgår till 454 kr/elev för 2012 oh 2 740 kr/elev för 2010.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 43,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna resurstillskott motsvarande 2 740 kr/elev för år 2010
och 454 kr/elev för år 2012 till de fristående enheterna

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 64
Handlingsplan för Social mångfald
Enligt Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona kommun 2013-15
ska varje nämnd ta fram en egen konkret handlingsplan med mätbara mål för
sitt mångfaldsarbete.
Under året har nämnden arbetet med ett av områdena inom sfären för social
mångfald nämligen jämställdhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 44,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa förslaget till Handlingsplan för social mångfald 2013-15

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 65
Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
Enligt 3§ Personuppgiftslagen är utbildningsnämnden personuppgiftsansvarig
och skall se till behandlingen av personuppgifter följer denna lag.
Personuppgiftsansvarig skall vidare utse personuppgiftsombud att
självständigt bevaka att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
Med anledning av den för närvarande vakanta funktionen som personuppgiftsombud föreslår utbildningsförvaltningen att Björn Petterson, förvaltningens
IT-utvecklare och infomaster, utses till nytt personuppgiftsombud. Björn
Petterson har tidigare utfört detta uppdrag och har under innevarande höst
deltagit i utbildning inom området.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 45,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fr o m den 1 januari 2014 utse Björn Petterson till personuppgiftsombud

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 66
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Förslag till ändring av utbildningsnämndens delegationsordning har framtagits
i samarbete med jurist från JP Konsult.
Förslaget har upprättats utifrån följande lagar och förordningar:
-

2010 års Skollag
Lagen om införande av skollagen
Gymnasieförordningen
Hälso- och sjukvårdslagen

(2010:800)
(2010:801)
(2010:2039)
(1982:763)

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att delegationsordning för utbildningsnämnden fastställs enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 67
Val av kontaktpolitiker till Törnströmska gymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Åse Nygren (S) till kontaktpolitiker Törnströmska gymnasiet.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 68
Val av ledamot till Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Hans-Göran Håkansson till ledamot i Stipendienämnden för
postgymnasiala stipendier.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 december 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

15

Sammanträdesprotokoll

§ 69
Delegeringsärenden
Fastställande av preliminär antagningsorganisation för åk 1 läsåret 2014/15.
UN2013.309.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 70
Anmälningsärenden
A.

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll 131016

B.

Kommunfullmäktige UN2013.304.041

§ 129
Uppföljning per den 31 augusti
2013 för hela Karlskrona kommuns
verksamhet

CD. Kommunfullmäktige UN2013.301.600 § 125
Gemensam måltidspolicy för
Karlskrona kommun

E.

Kommunfullmäktige UN2013.302.600 § 127
Förslag till revidering av timbelopp
för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering

F.

Kommunfullmäktige UN2013.303.600 § 128
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 september 2013

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 71
Övrigt
Ordföranden informerar om Växjökonferensen den 28-29 januari 2014.
Intresseanmälan lämnas till respektive gruppledare.
_________________
Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden önskar få kursinbjudningar
via mail samt i pärm vid sammanträdena.
_________________
Tommy Sternulf (S) informerar om en teater som heter ”Ondskan” som
kommer att visas i Porslinan v 10 och 11.
_________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 27 februari 2014
§1

Information
- Avrapportering av samverkansgrupp med Marinen
- Medarbetarenkäten
- Sökandebilden till gymnasiet
- SYV-organisationen efter övertagandet
- Rapport efter insynsbesök Karlskrona Praktiska
- IT-satsningar

§2

Bokslut 2013

§3

Resultatreglering 2013

§4

Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2014, komplettering

§5

Delegation på beslut om ersättningar i samband med elever som
Studerar NIU (Nationell idrottsutbildning) hos annan huvudman

§6

Svar på Kvalitetsgranskning, Fischertrömska gymnasiet

§7

Delegeringsärenden

§ 8 Anmälningsärenden
§ 9 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 februari 2014
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 27 2014 kl 08.30 – 11.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Jonna Lengstedt (S)
Tommy Sternulf (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)

Ersättare

Jörgen Karlsson (S)
Michael Hess, SD
Sören Lund (KD)

Tjänstemän

Utbildningschef
Controller
Controller
Utvecklingschef
Personalspecialist
Administrativ chef
Kvalitetschef
IT-utvecklare

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Pia Brante
Tobias Ekblad
Katarina Starberg

Inbjuden

Chef för Marinens
Utbildningsenhet

Carl D Philipson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bruno Carlsson (SD)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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§1
Information
- Avrapportering av samverkansgrupp med Marinen
Chefen för Marinens utbildningsenhet Carl D Philipson och utvecklingschef
Tommy Rönneholm informerar om samarbetet mellan Marinen och
utbildningsförvaltningen.
____________________
- Medarbetarenkäten
Marianne Hansson informerar om resultatet av medarbetarenkäten som
genomfördes hösten 2013. 70% (255 personer) har svarat på enkäten.
____________________

- Sökandebilden till gymnasieskolan
Tommy Rönneholm redovisar sökandebilden till gymnasieskolan inför hösten
2014.
_________________

- SYV-organisationen efter övertagandet
Tobias Ekblad informerar om att samtliga studie- och yrkesvägledare från
både grund- och gymnasieskolan fr o m 1 januari 2014 tillhör utbildningsförvaltningen.
_________________

- Rapport efter insynsbesök på Karlskrona Praktiska
Göran Palmér informerar om att han och Tobias Ekblad har utnyttjat rätten att
göra insynsbesök på Karlskrona Praktiska där man pratat med elever och
personal.
_________________
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- IT-satsningar 2014
Pia Brante och Katarina Starberg informerar om arbetet med en ny
framtidsorienterad lär- och samarbetsmiljö. Förstudie har gjorts och ett
pilotprojekt ska genomföras som ska vara klart i november.
_________________
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§2
Bokslut 2013
Utbildningsnämnden har i stort sett bedrivit sin verksamhet inom tilldelade
ramar. Den smärre avvikelsen hänförs direkt till kostnader för boende och
omvårdnad utanför skoltid för rörelsehindrade elever som studerar på annan
ort.
Investeringsutrymmet har nyttjats inom tilldelad ram.
Under året har arbetet med att nå målen fortsatt. Andelen elever som fick slutbetyg ökade liksom andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som
slutfört sina kurser inom de grundläggande och gymnasiala nivåerna.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna årsredovisning med personalbokslut för 2013
att överlämna densamma till revisionen
att hemställa hos kommunstyrelsen att utbildningsnämndens
negativa resultat om -0,3 mnkr inte skall återföras till utbildningsnämnden
Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen yrkar följande tilläggsattsatser:
att utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige att tilldelade
medel ej räcker för att uppnå de av fullmäktige satta målen eller
skollagen
att

utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att genom
omprioritering täcka utbildningsnämndens underskott
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på utbildningsförvaltningens tre
att-satser och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Därefter ställer ordföranden proposition på den socialdemokratiska gruppens
tilläggs-attsatser och finner att utbildningsnämnden beslutar avslå dessa.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller den socialdemokratiska gruppens tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår densamma
röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att avslå
den socialdemokratiska gruppens tilläggs-attsatser.
Ja röstade: Mikael Hammarin (S), Jonas Sandström (S), Ulrika Svensson (S),
Jonna Lengstedt (S), Tommy Sternulf (S) och Inger Persson (S).
Nej röstade: Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C), Henrik
Larsen (M), Bruno Carlsson (SD), Tommy Andersson (MP), Hans-Göran
Håkansson (FP) och Lise-Lott Ejlefjärd (C).
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna årsredovisning med personalbokslut för 2013
att överlämna densamma till revisionen
att hemställa hos kommunstyrelsen att utbildningsnämndens
negativa resultat om -0,3 mnkr inte skall återföras till utbildningsnämnden
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_________________
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§3
Resultatreglering
I oktober beslutade utbildningsnämnden (§35) om resultatreglering.
Resultatregleringen innebär att enheterna tar med sig 100% av under-/
överskott till kommande år och skall arbetas in/nyttjas inom tre år. De
enheter som visar underskott skall upprätta en åtgärdsplan.
Överskott får enbart användas till engångsinsatser och inte till insatser
som höjer kostnadsnivån över tid. Överskott som uppstått med anledning
av att inte verksamheter har igångsatts eller blivit försenade får avräknas
innan beräkning av under- och överskott sker.
Nedan redovisas gymnasieskolornas avvikelse i förhållande till resursfördelningen. För att uppfylla ”Lagen om lika villkor” tilldelas skolorna
resurser (budget) utifrån faktisk elev/program/månad. Skolorna skall
anpassa sin verksamhet till dessa resurser.
Gymnasieskola
Resurstilldelning
Ehrensvärdska
30 396
Af Chapman
28 998
Törnströmska exkl
Gymnasiesärskola 44 123
Fischerströmska
17 017
Summa
120 534

Utfall
31 349
27 708
46 748
16 198
122 003

Avvikelse
- 953
1 290
- 2 625
819
- 1 469

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna resultatreglering för 2013 och föra över avvikelserna
till 2014
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Yrkande
Den socialdemokratiska gruppen yrkar följande tilläggsattsatser:
att utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige att tilldelade
medel ej räcker för att uppnå de av fullmäktige satta målen eller
skollagen
att

utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att genom
omprioritering täcka utbildningsnämndens underskott

Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på utbildningsförvaltningens förslag
till beslut och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller utbildningsförvaltningens förslag röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 6 nej-röster att bifalla
utbildningsförvaltningens förslag.
Ja röstade:Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C), Henrik
Larsen (M), Bruno Carlsson (SD), Tommy Andersson (MP), Hans-Göran
Håkansson (FP) och Lise-Lott Ejlefjärd (C).
Nej röstade: Mikael Hammarin (S), Jonas Sandström (S), Ulrika Svensson (S),
Jonna Lengstedt (S), Tommy Sternulf (S) och Inger Persson (S).
Därefter ställer ordförande proposition på den socialdemokratiska gruppens
tilläggs-attsatser och finner att utbildningsnämnden beslutar avslå dessa.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller den socialdemokratiska gruppens tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår densamma
röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att avslå
den socialdemokratiska gruppens tilläggs-attsatser.
Ja röstade: Mikael Hammarin (S), Jonas Sandström (S), Ulrika Svensson (S),
Jonna Lengstedt (S), Tommy Sternulf (S) och Inger Persson (S).
Nej röstade: Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C), Henrik
Larsen (M), Bruno Carlsson (SD), Tommy Andersson (MP), Hans-Göran
Håkansson (FP) och Lise-Lott Ejlefjärd (C).
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Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna resultatreglering för 2013 och föra över avvikelserna
till 2014.

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande
_________________
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§4
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2014, komplettering
Enligt Skollagens bestämmelser gäller följande:
”Om utbildningen enligt beslutet om rätt till bidrag motsvarar ett nationellt
program eller en nationell inriktning som elevens hemkommun erbjuder ska
bidraget bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen”.
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i december beslutat om
bidragsbelopp för de program som anordnas i den egna kommunala
gymnasieskolan. Det återstår att fastställa bidragsbelopp för de program och
nationella inriktningar som erbjuds kommunens elever genom
samverkansavtal med andra kommuner. I Karlskrona kommuns fall gäller
detta Fordons- och transportprogrammets internationella inriktning transport
och Industritekniska programmet. Det sistnämnde programmet har vi inga
elever hos fristående huvudmän på så det avstår vi ifrån att fastställa
bidragsbelopp för tills det blir aktuellt.
För program som erbjuds genom samverkansavtal gäller enligt Sveriges
Kommuner och Landstings tolkning att man ska utgå ifrån
anordnarkommunens genomsnittliga fastställda bidragsbelopp när man
fastställer de egna bidragsbeloppen. Denna tolkning har även fått stöd i ett
antal domar från Förvaltningsrätten i Växjö. Enligt Förvaltningsrätten ställs
inga särskilda krav på hur samverkansavtalen ska vara utformade eller på att
några elever från kommunen faktiskt ska ha utnyttjat erbjudandet om
utbildning.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
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Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport:
Denna nationella inriktning erbjuds Karlskrona kommuns elever genom
samverkansavtal med Karlshamns, Nybro och Oskarshamns kommuner.
Dessa kommuners fastställda bidragsbelopp för denna inriktning framgår
nedan:
Karlshamns kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun

192 920 kr
186 918 kr
149 090 kr

Karlskrona kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor med denna
inriktning blir därmed medelvärdet av ovanstående det vill säga 176 300
kr/elev/år.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2014 till fristående skolor avseende
Fordons- och transportprogrammets inriktning Transport till
176 300 kr/elev/år.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________
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§5
Delegation på beslut om ersättningar i samband med elever som
studerar NIU (Nationell idrottsutbildning) hos annan huvudman
År 2013 fattade utbildningsnämnden beslut att om elever söker NIU hos
annan huvudman skall ett särskilt samverkansavtal tecknas för var och en av
eleverna. I avtalet skall villkor och åtagande fastställas liksom ekonomiska
villkor parterna emellan. Dessutom har utbildningsförvaltningen flera
ansökningar om att få starta NIU hos Skolverket för beslut. Detta kommer att
innebära att liknande avtal måste slutas för elever som kommer från annan
kommun.
I den nyligen antagna Delegationsplanen finns inte denna typ av frågor
reglerade utan här finns endast frågor som anges i lag och förordning
upptagna.
För att det ska fungera så smidigt som möjligt föreslås därför att
utbildningschefen ges delegation på att teckna ovan nämnda avtal och att
besluta om ersättningsnivåer för så väl utifrån kommande elever som för
Karlskronaelever hos annan huvudman.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

utbildningschefen får delegation på att skriva särskilda samverkansavtal för NIU-elever
a) från annan huvudman
b) till annan huvudman

att

fastställa eventuella ersättningsnivåer i samband med NIU-avtal

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________
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§6
Svar på Kvalitetsgranskning Fischerströmska gymnasiet
Med anledning av identifierade utvecklingsområden, i samband med
genomförd kvalitetsgranskning av introduktionsprogrammen individuellt
alternativ och yrkesintroduktion vid Fischerströmska gymnasiet har
Skolinspektionen i sitt beslut den 23 augusti 2013 begärt redogörelse för
vidtagna eller planerade åtgärder.
De områden som i första hand identifieras vara i behov av utveckling är en för
varje elev aktuell studieplan som följs upp och utvärderas samt former för ett
aktivt elevinflytande.
Under hösten 2013 har rektor tagit initiativ till en ny utökad mall för
Fischerströmska gymnasiets studieplaner som därefter utarbetats i
samverkan med kvalitetschef och samtlig personal. Rektor har genomfört
rutiner för regelbunden revidering av samtliga elevers studieplaner i syfte att
säkerställa behov av uppföljning och utvärdering.
Ett intensivt arbete har under hösten genomförts i lärargrupper under rektors
ledning när det gäller utveckling av former för ett mer aktivt elevinflytande. En
översikt har tagits fram som beskriver hittills gjorda erfarenheter av former för
elevinflytande på individnivå och gruppnivå samt utvecklingsbehov och
–möjligheter. Rektor planerar för fortsatt arbete under 2014.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna denna redovisning av vidtagna och planerade åtgärder.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________
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§7
Delegeringsärenden
Attestlista 2014. UN2014.63.600
Lärarnas arbetsår 2014/15. UN2014.18.608
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsförvaltningen.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 februari 2014
UTBILDNINGSNÄMNDEN

---------_________________

Sign

16

Sammanträdesprotokoll

§8
Anmälningsärenden
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§9
Övrigt
Frågan om inbjudan till kontaktpolitikerna togs upp. Viktigt att skolorna
inbjuder till möte.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 2 april 2014
§ 10 Information
- Sociala insatsgrupper
- IT-planer
- Information om Rosenholmsenheten
§ 11 Ekonomisk uppföljning med personaluppföljning och prognos för
utbildningsnämnden februari 2014
§ 12 Svar på motion: Släpp elevdatorerna fria
§ 13 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Aspero Friskolor AB
om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona kommun
§ 14 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen från CIS Kalmar AB om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning
vid CIS i Kalmar kommun
§ 15 Yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Praktiska Sverige AB
om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid
den fristående gymnasieskolan Praktiska i Kalmar kommun
§ 16 Förslag: Delegera beslut om utbildningsorganisation 2014/2015 till
utibldningsnämndens arbetsutskott.
§ 17 Delegeringsärenden
§ 18 Anmälningsärenden
§ 19 Övrigt
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Plats och tid

Törnströmska gymnasiet, Rosenholmsenheten
onsdagen den 2 april 2014 kl 08.30 – 11.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Tommy Sternulf (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Jörgen Karlsson (S)
Åse Nygren (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)

Ersättare

Michael Hess, SD
Sören Lund (KD)

Utbildningschef
Controller
Controller
Utvecklingschef
Personalspecialist
Administrativ chef
Biträdande rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Pia Brante
Tobias Petersson

Tjänstemän

2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson
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§ 10
Information
- Sociala insatsgrupper
Tommy Rönneholm informerar om arbetet med sociala insatsgruper som är
ett samarbete mellan socialförvaltningen, polis och skola. Målsättningen är
att minska riskerna för unga att välja en kriminell livsstil.
____________________
- IT-planer
Pia Brante informerar om skolornas IT-planer.
____________________

- Information om Rosenholmsenheten
Tobias Petersson informerar om Rosenholmsenheten.
_________________
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§ 11
Ekonomisk uppföljning med personaluppföljning och prognos för
Utbildningsnämnden februari 2014
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till 264,2 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 28 februari 2014 uppgår till
en positiv avvikelse 0,3 mnkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
• Gymnasieskolorna
+ 0,7 mnkr
• Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux + 0,6 mnkr
• Gemensamma verksamheter
- 1,0 mnkr
I utfallet för de gemensamma verksamheterna ingår förvaltningens itkostnader. Från och med i år skall kostnader fördelas ut till respektive enhet.
Omläggningen är administrativt tidskrävande och krånglig varför målsättningen
är att detta ska vara klart under våren.
Gymnasieskolorna hade 1 826 elever i februari vilket är en minskning om 1,7
% i förhållande till budget (minskning 2,7 % - 2012). Minskad volym i
förhållande till budget genererar minskad resurstilldelning.
Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är kända i
dag och de antagande som prognosen bygger på, kommer utfallet för året att
rymmas inom tilldelad ram. Prognosen förutsätter att förvaltningens avsatta
reserv kan disponeras.
Eleverna som ska börja gymnasieskolan till hösten har gjort sitt första val. De
preliminära siffrorna visar att den totala elevvolymen följer budgeterad volym.
De fristående skolorna har något färre sökande medan något fler har valt att
söka till annan kommun. Fler elever väljer ett högskoleförberedande program
före ett yrkesprogram, vilket är en trend i riket och även i Karlskrona.
Törnströmska gymnasiet har flest yrkeselever och har störst avvikelse i
förhållande till budgeterad volym, som också medför minskad resurstilldelning.
Eftersom skolan har en negativ avvikelse från föregående år kommer skolan
sannolikhet att få ekonomiska svårigheter även under det här året. Skolan
arbetar intensivt med lösningar för att nå en ekonomi i balans.
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Vuxenutbildningen har en knapp nettobudget som gör att sökande ibland
nekas plats. Under förra året kom fler sfi-elever via etableringsformen
(finansieras via statliga medel) och verksamheten finansierades inom ram. I
dagsläget är prognosen mycket osäker om volym och grupper. Ökar volymen
av anhöriginvandring, studerande till BTH kommer budget att överskridas och
inskränkas på annan verksamhet.
Via statliga medel finansieras yrkesvuxutbildningarna och vuxenutbildningen
fortsätter samarbetet med Gränslöst (samarbete med Blekingekommunerna).
I början av december fattade nämnden beslut om internbudget för det här året.
Vid detta tillfälle var det inte klart om vilken förvaltning som skulle stå för
kostnaderna för omvårdnad och boende utanför skoltid för rörelsehindrade
elever som studerar på annan ort. Beslut kom i slutet av december att
utbildningsnämnden ska finansiera kostnaden.
Under 2013 uppgick kostnaderna till 0,6 mnkr och prognosen för i år uppgår till
ca 1 mnkr. Utifrån ovan uppskattning är bedömningen att medel kan tas från
nämndens reserv för att finansiera kostnaden.
Anslaget för investeringar uppgår till 2,5 mnkr som kommer att nyttjas under
perioden.
Personalnyckeltalen för mätperioden 13.12 – 14.01 presenteras.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 mars 2014, §10, beslutat
föreslå utbildningsnämnden besluta
att

medel tas ur utbildningsnämndens reserv för att finansiera
kostnaderna för omvårdnad och boende för rörelsehindrade
elever på annan ort

att

godkänna ekonomisk uppföljning med personaluppföljning
och prognos per den 28 februari 2014

att

överlämna densamma till kommunstyrelse och revision

Utbildningsnämnden besutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 12
Svar på motion: Släpp elevdatorerna fria
I en motion föreslår Anna Ekström (FP) att elevdatorer undantas från
kommunens gemensamma IT-samordning.
I yrkandet till återremittering står att Barn- och ungdomsförvaltningen och
Utbildnings-förvaltningen får ge sin syn på möjligheterna att hantera
elevdatorer utanför IT- samordningen.
Sedan motionen skrevs 2013-01-23 har det skett stora förändringar när det
gäller förvaltningarnas möjligheter att välja utrustning och
finansieringsalternativ. Ett nytt avtal för hårdvara ger tillgång till Dustins hela
utbud och förvaltningarna kan välja att finansiera antingen via leasing eller
direkt köp. Vidare så har det publika nätet byggts ut och man kan ansluta
valfri typ av enhet till detta nät. Från det publika nätet har elever tillgång till
skolportal, e-post, lagringsutrymme och internet.
I det följande citeras motionens förslag och i kursiv ges
Utbildningsförvaltningens synpunkter:
”En Rektor inom Karlskrona kommun som behöver datorer till sina elever
måste idag hyra dem av kommunens IT-enhet, med allt vad det innebär i
administration, underhåll etc.”
Efter genomförd upphandling för kommunens behov av datorer har avtal
slutits med Dustin. Avtalet ger möjligheter för Utbildningsförvaltningen att
välja antingen leasing eller köp.
”Dagens system är tänkt att skapa trygghet och god funktion för kommunens
skolor, men innebär istället stora problem med att det som kan levereras inte
är vad skolan behöver. Datorerna blir inte minst dyra att köpa in, underhålla
och till slut skrota.”
Avtalet med Dustin ger förvaltningen möjlighet att fritt välja ur Dustins
sortiment.
”l skolans värld måste utbildningens mål/syfte styra behovet av IT-stöd. Det
får inte vara som idag att kommunens IT-enhet styr förutsättningarna för våra
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utbildningar. Vilket tyvärr inneburit att eleverna är "uppkopplade" på fritiden,
men i stora stycken "nedkopplade" när de är på sin arbetsplats (skolan).”
Det finns idag trådlöst nät på samtliga skolor, dock ännu inte fullt utbyggt, och
det innebär eleverna kan nå det publika nätet med vilka enheter de önskar.
Via det publika nätet har eleverna tillgång till skolportal, e-post,
lagringsutrymme och internet.
”l våra skolor skall nu all information nås via Internet. Den nya Skolportalen
finns i "molnet" och det finns inte längre behov av IT-skolsystem som
förvaltas av en kommunal IT-enhet (skall inte förväxlas med skolans
administration som jobbar i helt andra kommunövergripande system). En
elevdator behöver inte ha tillgång till de administrativa nätverk/program som
övriga kommunanställda behöver. Därför behöver elevdatorerna släppas fria.”
Det finns idag inga elevsystem som förvaltas av IT-enheten.
”Låt skolan sköta elevdatorerna själva. Elevdatorerna behöver inte det
överutbud som IT-enheten idag erbjuder och är bundna till. Dessutom ska
och kan elever använda vilken dator som helst (hemdator, biblioteksdator) för
att kunna ta del av behövlig information. Vilket redan sker idag då datorer är
en naturlig del av vår vardag. För att komma åt skolportalen behövs en
internet-uppkoppling vilket är det primära i flertalet av elevdatorerna
undantaget vissa specialutbildningar. Dock sätter kommunens gemensamma
IT-samordning käppar i hjulet för skolan att utveckla sin datorvärld.”
Stora förändringar har skett det senaste året som innebär tillgång till publikt
nät från valfri typ av enhet. Avtalet med Dustin ger möjlighet att välja mellan
leasing eller köp. Avtalet innebär möjlighet att fritt välja dator eller läsplatta ur
Dustins sortiment.
Utbildningsförvaltningens syn, sammanfattningsvis:
Det föreligger idag inget hinder att hantera elevdatorer utanför central ITsamordning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 mars 2014, §11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 13
Yttrande över ansökan till Skolinspektionen från Aspero Friskolor AB
om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona kommun
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning i handboll vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasiet i Karlskrona kommun
fr o m läsåret 2015/2016.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till maximalt 10 elever per
årskurs. Detta anges fullt utbyggt till maximalt 30 elever för utbildningsprogrammet 2018.
Karlskrona kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap, 2§ gymnasieförordningen (2010:2039).
Då inga konsekvenser av etableringen förutses för det kommunala
skolväsendet i Karlskrona kommun föreslås att utbildningsnämnden avstår att
yttra sig.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 mars 2014, §12, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avstå yttrande till Skolinspektionen i detta ärende.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 14
Yttrande över ansökan till Skolinspektionen från CIS Kalmar AB om
godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning
vid Calmare Internationella skola i Kalmar kommun
CIS i Kalmar AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för särskild variant, golf, av nationellt godkänd idrottsutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Calmare internationella skola i Kalmar
kommuns fr o m läsåret 2015/2016.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till sex elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 18 lever för utbildningsprogrammet år 2017.
Karlskrona kommun ges möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med
2 kap 2§ gymnasieförordningen (2010:2039).
Då inga konsekvenser av etableringen förutses för det kommunala
skolväsendet i Karlskrona kommun föreslås att utbildningsnämnden avstår att
yttra sig.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 mars 2014, §13, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

avstå yttrande till Skolinspektionen i detta ärende.

Utbildningsnämnden besutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 15
Yttrande över ansökan från Praktiska Sverige AB om godkännande som
huvudman för riksrekryterande utbildning vid en fristående
gymnasieskolan Praktiska i Kalmar kommun
Praktiska Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för riksrekryterande sjöfartsutbildning, närliggande Fordons- och
transportprogrammet, vid gymnasieskolan Praktiska i Kalmar fr o m läsåret
2015/2016.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 8 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 24 elever för utbildningsprogrammet år 2017.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2014/2015
erbjuda riksrekryterande sjöfartsutbildning med 18 utbildnings-platser. För
närvarande finns nio förstahandssökande till dessa platser.
En fortsatt riksrekryterande sjöfartsutbildning i Kalmar medför sannolikt en
ökad överetablering av skolor med sjöfartsutbildning. En minskad efterfrågan
från branschen och ett vikande elevunderlag innebär en uppenbar risk att
Karlskrona kommuns sjöfartsutbildning tvingas lägga ner med åtföljande
kostnader för nedläggning av utbildningsprogram.
Med en eventuell nedläggning upphör också det väl förankrade samarbetet
med Marinen, Stena Line, Sjöfartshögskolan i Kalmar och Baltic Offshore.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 mars 2014, §14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 16
Förslag: Delegera beslut om utbildningsorganisation 2014/15 till
utbildningsnämndens arbetsutskott
På grund av tekniska problem med bl a Procapita har vi hittills inte kunnat
göra sedvanliga testkörningar i antagningssystemet. Dessa testkörningar är
nödvändiga för att kunna se utfall av preliminärt antagna behöriga
förstahandssökande till samtliga studievägar, på vilket vi sedan baserar
förslag till definitiv utbildningsorganisation. Enligt uppgift från kommunens ITenhet kommer testkörning att kunna genomföras den 19 mars 2014. För att
vid behov kunna ändra utbildningsorganisationen vid omvalsperioden behövs
ett politiskt beslut före den 15 maj 2015.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 mars 2014, §15, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

till sitt arbetsutskott, vid planerat sammanträde den 8 maj 2014,
delegera beslut om utbildningsorganisation för läsåret 2014/2015

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 17
Delegeringsärenden
Mottagande av elever i gymnasieskolan läsåret 2014/15
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsförvaltningen.
_________________
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§ 18
Anmälningsärenden
---------_________________
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§ 19
Övrigt
Tommy Andersson (MP) frågar om det finns beredskap på skolorna när
det gäller elallergi.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 22 maj 2014
§ 20 Information
- Förstelärare och förstelärare med utvecklingsuppdrag inom
utbildningsförvaltningen
- Administrativa besparingar
§ 21 Delårsbokslut per den 30 april med personaluppföljning
§ 22 Förslag på prioriteringar av utbildningsnämndens tidigare beslutade
IKT-satsningar
§ 23 Förslag till inrättande av IKT-pedagog
§ 24 Förslag till reviderad ledingsorganisation inom utbildningsförvaltnignen
2014
§ 25 Revidering av utbildningsnämndens delegationsplan
§ 26 Plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona kommun
§ 27 Digitala skolan
§ 28 Yttrande över ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB om godkännande
som huvudman för den fristående gymnasieskolan Östersjögymnasiet
i Kalmar kommun
§ 29 Delegeringsärenden
§ 30 Anmälningsärenden
§ 31 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 22 maj 2014 kl 08.30 – 10.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Ulrika Svensson (S)
Jonna Lengstedt (S)
Bruno Carlsson (SD) Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Jörgen Karlsson (S)
Åse Nygren (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Ersättare

Michael Hess, SD

Kvalitetschef
Controller
Controller
Utvecklingschef
Personalspecialist
Personalspecialist
Administrativ chef

Tobias Ekblad
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Anna Isaksson
Pia Brante

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Ulrika Svensson (C)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn Nilsson

Justerare

……………………………………………
Ulrika Svensson
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 maj 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 20
Information
Förstelärare och förstelärare med utvecklinguppdrag inom
utbildningsförvaltningen
Tobias Ekblad informerar bl a om att nio nya förstelärare har utannonserats.
20 ansökningar har inkommit.
_________________
Administrativa besparingar
Tobias Ekblad informerar om hur långt man kommit i arbetet med de
administrativa besparingarna.
_________________
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§ 21
Delårsbokslut per den 30 april med personaluppföljning
Perioden har en negativ avvikelse om 0,4 mnkr. Utirfån dagens kända fakta
kommer utbildningsnämndens verksamheter att rymmas inom tilldelad
ekonomisk ram vid årets slut. Det finns dock en osäkerhet kring hur budget
under året kommer att justeras kring effektiveringarna av administrativa
processer.
Tilldelade investeringsmedel om 2,5 mnkr kommer att förbrukas under året.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut per den 30 april med personaluppföljning
att överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________
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§ 22
Förslag på prioriteringar av utbildningsnämndens tidigare beslutade
IKT-satsningar
I ”Utbildningsnämndens budget för 2014 och planer för 2015-2016” uttrycks
att ”Elevernas behov av lärverktyg förändras. För att klara arbetsmarknad
eller vidare studier krävs att alla elever är förtrogna med IT som
arbetsredskap. I den här budgeten har därför 2 mnkr avsatts för att förstärka
IT. ”
Ett förslag till prioriteringar med anledning av denna satsning är utarbetat
mot bakgrund av verksamheternas aktuella IKT-planer.
Förslaget syftar till att främja en ökad likvärdighet när det gäller resurstillgång för samtliga elever, med särskild uppmärksamhet riktad mot elever
med behov av särskilt stöd.
Det bedöms angeläget att Utbildningsnämndens aktuella satsning åtföljas av
liknande insatser under en treårsperiod, samt att en årlig uppföljning och
utvärdering redovisas för nämnden i samband med redovisningen av det
systematiska kvalitetsarbetet.

Förslag till prioriteringsordning
-

Sign

Sign

Öka likvärdigheten mellan de olika gymnasieenheterna
Årskurs ett
Elever i behov av särskilt stöd
IKT-pedagogtjänst införs
Nivån på intern teknisk support bibehålls
Riktad kompetensutvecklingsinsats genomförs
Sk elev-IT coacher införs

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

22 maj 2014
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

Skolenhet

Resurs

Avser

Törnströmska gymnasiet

600 000: -

Elevdator/platta utifrån
programmens behov, åk ett

af Chapman gymnasiet

400 000: -

Elevdator/ platta utifrån
programmens behov, åk ett

Ehrensvärdska gymnasiet

300 000: -

Elevdator/ platta utifrån
programmens behov, åk ett

Fischerströmska gymnasiet

200 000: -

Elevdator/ platta. Behoven styr val
av utrustning

IKT-pedagogtjänst och

Del av år. 50 % av tjänsten riktas
mot Törnströmska gymnasiet.

IKT-teknisk support och

Finansiering för resterande år
2014

kompetensutvecklingsinsats

500 000: -

Behovsorienterat och riktas till
den enhet med störst behov

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 maj 2014, § 18, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

detta förslag till prioriteringar av utbildningsnämndens satsning
genomförs

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________________
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§ 23
Förslag till inrättande av IKT-pedagog
Digital kompetens är ett viktigt och omfattande begrepp som handlar om allt
ifrån att kunna hantera en dator eller en mobiltelefon och dess programvaror
till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IKT.
Digital kompetens kommer att ha betydelse för elevernas skolresultat. Både
arbetslivet och högskolestudier förutsätter en digital kompetens. Det är också
viktigt ur ett medborgarperspektiv eftersom allt fler av våra rättigheter och
skyldigheter i samhället utförs med hjälp av digitala verktyg till exempel
bankärenden, söka arbete, kontakt med myndigheter och rösta i allmänna val.
Digital kompetens är även en förutsättning för en ökad jämställdhet.
Kompetensen ska bredda pojkars och flickors digitala användningsområden
och därmed ge jämnare förutsättningar och uppmuntran till ett icke
könsbundet utbildningsval vid högre studier. Ett medborgerligare perspektiv är
en ytterst viktig faktor eftersom allt större mängd information delges via
Internet samt att alltfler tjänster endast kan utföras vid Internet.
Skolan och lärarna är nyckelfunktioner i elevens lärande. Allt viktigare blir
kompetensutveckling av lärare och att ge ett ökat IKT-stöd. Alla lärare måste
ges förutsättningar för att kunna arbeta med IKT. Lika viktigt som att utrusta
skolan med bärbara datorer och läsplattor är att ge lärarna det pedagogiska
stödet som behövs för att stärka självkänslan så att man vågar använda IKT i
undervisningen.
•
•
•
•

IKT används för att höja kvaliteten i elevernas inlärning
IKT som pedagogiskt hjälpmedel ger tillsammans med utvecklingen av
arbetsformer i skolan en utbildning där eleverna får en god beredskap
inför framtiden
IKT används för att ge elever i behov av särskilt stöd ökade möjligheter
till måluppfyllelse genom att använda alternativa verktyg i lärandet
IKT används i kommunikation, lokalt och globalt, för att stödja och
stimulera engagemang i miljöfrågor och internationellt arbete

Genom IKT-användning i pedagogiska processer behöver vi utveckla nya
arbetsformer, lärmiljöer och metoder. För att nå de kunskapsmål som skolan
har krävs det en IKT-infrastruktur som både stödjer och stimulerar
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verksamheten. Med ökad IKT-användning följer också behovet av att ha en
kontinuerlig kompetensutveckling inom IKT-området.
För att uppnå en ökad användning av IKT i undervisningen och för att stödja
den pedagogiska personalen i sitt arbete med IKT i undervisningen föreslås ett
införande av en IKT-pedagogisk tjänst inom utbildningsförvaltningen. Fokus
ska ligga på att implementera IKT i det pedagogiska arbetet.
IT-pedagogen kommer genom att vara ute i verksamheten bli en resurs till
rektorerna för att förändra det pedagogiska uppdraget. Lärarrummet kommer
att vidgas genom att man kommer att kunna ta del av det pedagogiska
material som finns från hela världen.
IKT-pedagogen ansvarar för:
• Att planera och genomföra kompetenshöjande insatser med fokus på
att utveckla verksamhetens förmåga att använda IKT
• Att ge användarstöd till pedagogerna
• Att handleda pedagoger och arbetslag i deras IKT-arbete med elever
• Att uppmärksamma och synliggöra de forskningsresultat som finns
kring IKT och lärande som stöd för utvecklingsprocesserna och att föra
en diskussion ute i verksamheten

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 maj 2014, § 19, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avsätta medel fr o m den 1/8 2014 för tillsättande av 1,0
IKT-pedagog till en beräknad kostnad av 500 tkr/år inklusive po.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________________
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§ 24
Förslag till reviderad ledningsorganisation inom
Utbildningsförvaltningen 2014
Under åren har det förts en ständig debatt om rektors möjlighet att verka som
pedagogisk ledare i sin organisation. Olika studier visar att ett aktivt
pedagogiskt ledarskap förbättra elevernas studier visar att ett aktivt
pedagogiskt ledarskap förbättrar elevernas studieresultat. På samma sätt kan
också sägas att lärargruppen måste ges mer tid att vara lärare och inte
belastas med för mycket administrativa uppgifter. Senaste års utveckling har
dock fått i motsatt riktning.
Förslaget innebär att skapa en pedagogisk stödresurs för skolledargruppen
som ansvarar för praktiskt administrativt arbete kopplade till den pedagogiska
ledningen. Resursen varierar utifrån skolans elevvolym och programstruktur.
Genom detta förslag tas också ett antal olika funktioner bort med olika
benämningar, ersättningar och förutsättningar. Ett enhetligt system för hela
verksamheten skapas.
Tanken är också att skapa förutsättningar för rektor att avlasta lärargruppen
administrativa arbetsuppgifter. En administrativ resurs tillförs som exempelvis
kan nyttjas vid anskaffning av APL-platser, inköp av läromedel, varor, skötsel
av institutioner etc. Resursen fördelas efter skolans elevvolym och skolans
programstruktur.
Mål
•
•
•
•

Högre och bättre måluppfyllelse.
Flera elever som når slutbetyg och högre meritvärden.
Flera elever som får en trygg och socialt hållbar utbildning.
Flera ungdomar som när nöjda och trivs i skolan.

Syfte
• Stärka det pedagogiska ledarskapet och ge rektor större möjligheter att
verka som skolans pedagogiska ledare.
• Ge lärargruppen möjlighet att lägga större fokus på det elevnära arbetet
• Minska och omfördela det administrativa arbetet. Då kan tid frigöras för
lärare och skolledare.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 maj, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att genomföra ovan nämnda
förslag i syfte att öka nämndens måluppfyllelse.

att

införandet skall ske succesivt med start höstterminen 2014 och
vara fullt genomfört vid start höstterminen 2015

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________________
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§ 25
Revidering av utbildningsnämndens delegationsplan
Efter att utbildningsnämnden antog en ny delegationsordning den18 maj 2013,
har det uppmärksammats att vissa kompletteringar skulle behövas gällande
framför allt gymnasiesärskolans verksamhet. Med anledning av detta föreslås
kompletteringar av delegationsordningen enligt nedan.
Föreslagna ändringar
Innehållsförteckning
Innehållsförteckningen har kompletterats så att det under kapitel 2
(Delegationsordning…) ges sidhänvisning till kapitlets underavdelningar.
Gymnasiesärskolan
Under rubrik 2.4 – Gymnasiesärskolan, har följande förtydliganden gjorts:
2.4.2
Den utredning inför målgruppsbeslut som sedan tidigare delegerats till chefen
för stödenheten ska även innehålla ett förslag till beslut om huruvida eleven
har möjlighet att följa undervisningen på ett nationellt program, eller istället ska
tas emot på individuellt program.
Denna fråga prövas även vid ansökan till gymnasiesärskolan när förnyad
utredning om målgruppstillhörighet inte bedöms nödvändig.
Lagrum: 19 kap. 29 § skollagen –
Huvudmannen för den sökta utbildningen prövar frågan om den sökande ska
tas emot.
Om hemkommunen enligt 18 kap. 5 § har beslutat att en sökande inte tillhör
målgruppen för gymnasiesärskolan, ska kommunen bereda honom eller
henne tillfälle att söka till gymnasieskolan i hemkommunen så snart som
möjligt.
Hemkommunen ska göra en bedömning av om en ungdom som har sökt till ett
individuellt program har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt
program. Om hemkommunen bedömer att den sökande inte har
förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt program, ska den
sökande tas emot på ett individuellt program. Om hemkommunen bedömer att
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den sökande har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt
program, ska kommunen bereda honom eller henne tillfälle att så snart som
möjligt söka till nationella program som anordnas av hemkommunen. Lag
(2012:109).
2.4.4
Förvaltningschefen fattar enligt tidigare antagen delegation beslut om vilka
program och kurser som ska erbjudas vid kommunens gymnasiesärskola så
att ungdomar som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av
god kvalitet. Här förtydligas att beslutet även så långt möjligt ska beakta vad
som är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt så att ingen elev behöver
bo utanför det egna hemmet p.g.a. skolgången.
Lagrum: 18 kap. 28 § skollagen –
Varje kommun ska vid utformningen av gymnasiesärskolan beakta vad som
för eleverna är ändamålsenligt från kommunikationssynpunkt. Varje kommun
som anordnar gymnasiesärskola ska så långt det är möjligt organisera
gymnasiesärskolan så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo
utanför det egna hemmet. Lag (2012:109).
2.4.10
Delegation ges till rektor för gymnasiesärskolan att besluta om skolskjuts för
eleverna.
Lagrum – 18 kap. 30 § skollagen Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri
skolskjuts inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till
den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning
eller någon annan särskild omständighet. För elever som går i en annan
kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i de fall
det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller det landsting som anordnar utbildningen
ska ombesörja att skolskjuts anordnas enligt första stycket. Lag (2012:109).
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

delegationsordningen revideras på ovan beskrivna punkter.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag
.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

22 maj 2014
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
T Ekblad
Akten

UN2014.180.628

14

§ 26
Plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona kommun
Den 21 juni 2011 fick barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden i
uppdrag av kommunfullmäktige att införa en sammanhållen vägledningsorganisation. I utredningen inför besluten i respektive nämnd finns följande
målsättningar:
• Ge likvärdig vägledningsservice till eleverna på samtliga kommunala
grund- och gymnasieskolor
• Skapa en jämlik, rättvis arbetsbelastning för vägledarna
• Lyfta fram, utveckla och använda professionen inom yrkesgruppen
vägledare på ett enhetligt sätt
För att uppnå dessa målsättningar har man i de förarbeten som framförts
konstaterat att det är av vikt att en kommunövergrupande plan för studie- och
yrkesvägledning tas fram. Man lyfter också fram att planen bör utformas så
att även elever, föräldrar med flera tydligt kan se intentionerna med vägledningen i vår kommun och därmed vad de kan förvänta sig avseende
denna verksamhet i våra kommunala skolor.
Under hösten 2013 och våren 2014 har en grupp bestående av studie- och
yrkesvägledare från de olika skolformerna, rektorer från förskolan, F–6, 7–9
och gymnasiet samt kvalitetscefen på utbildningsförvaltningen arbetat med
att ta fram en plan för studie- och yrkesvägledning för Karlskrona kommun.
Planen bygger på rådande styrdokument, deltagarnas egna erfarenheter från
respektive verksamheter, andra kommuners planer för studie- och
yrkesvägledning samt Skolverkets allmänna råd.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa framtagen plan för studie- och yrkesvägledning
i Karlskrona kommun

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________
Sign

Sign

Sign
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§ 27
Digitala skolan
I rådet för ungdomsfrågor har förslag ställts om att i kommunen skapa en
kompletterande fritidsaktivitet, utöver det redan befintliga utbudet inom kultur
och idrott, med inriktning mot digitalt skapande.

Varför/bakgrund:
•
•

•
•
•

Det finns en lucka i nuvarande utbud där det digitala området inte alls finns
med i ett för övrigt stort utbud av idrotts- och kulturaktiviteter
Det finns ett behov att ta tillvara det engagemang och den kunskap som
många unga har inom det digitala området. En del av dessa unga riskerar
bli isolerade i sin datoranvändning för spel etc.
För personlig utveckling för unga människor
För att motivera behovet av teoretisk grund i skolan, t ex matematik och
programmering, som är grunden för att kunna skapa digitalt.
Att inom detta – digitala – område locka både flickor och pojkar till aktivt
skapande/lärande

Genomförande:
•
•
•

•
•

Sign

På Törnströmska gymnasiet där lokaler, utrustning och lärare finns
tillgängliga
Start hösten 2014 med en försökstermin
Två grupper à 12 deltagare; en för grundskolans åk 6-8 och en för
grundskolans åk 9 – åk 3 på gymnasiet. Båda grupperna ska vara mixade
flickor-pojkar.
Varje grupp får två timmars undervisning/handledning under tolv veckor
under hösten.
Upptagningsområde: Hela kommunen
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Avgift för deltagarna: 300 kr för höstterminen. Vid fortsatt verksamhet
dubbleras avgiften för att komma i nivå med Kulturskolans nuvarande
avgifter.

Budget/finansiering:
Kostnad föreligger enbart för lärare/handledare och viss marknadsföring =
maximalt 32000 kr för hösten 2014.
Finansiering via deltagaravgifter (ca 7000 kr) samt resten fördelat på 5
förvaltningar; UF, BUF, Soc, IFF och KF (ca 5000-6000 kr per förvaltning).
Alternativ finansiering undersöks via framför allt lokalt verksamma företag
inom branschen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 maj 2014, § 26, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget att inom Utbildningsförvaltningen anordna ovan
föreslagna fritidsaktivitet, Digitala skolan

att

till kommunfullmäktige anhålla om godkännande för uttag av föreslagen
deltagaravgift, 300 kr för hösten 2014 och därefter 600 kr per termin.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________________
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§ 28
Yttrande gällande utökning av programutbudet för Östersjögymnasiet i
Kalmar Gymnasieskolor i Syd AB, med restaurang- och livsmedelsprogrammet
Bakgrund
Gymnasieskolor i Syd AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning Kök och
servering. Ansökan innebär utökad verksamhet vid gymnasieskolan
Östersjögymnasiet i Kalmar fr.o.m. läsåret 2015/2016.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 13 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 39 elever på utbildningsprogrammet år 2017.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2014/2015
erbjuda Restaurang- och livsmedelsprogrammet med 24 utbildningsplatser.
Samverkansavtal finns med Samverkan Sydost, som är ett samverkansavtal
mellan Kalmarsunds gymnasieförbund (Kalmar, Borgholm, Mörbylånga och
Torsås kommuner) och kommunerna Emmaboda, Oskarshamn, Nybro,
Lessebo, Växjö, Tingsryd samt Karlskrona.

Konsekvensbeskrivning
Det krävs minst 24 utbildningsplatser på Restaurang- och livsmedelsprogrammet i Karlskrona för att kunna erbjuda inriktningarna Kök och
servering respektive Bageri och konditori med önskvärd kvalitet. Det ur
verksamhetsperspektiv optimala antalet platser är 32, vilket inte på senare år
kunnat uppnås. För närvarande finns 21 förstahandssökande till programmet.
Det kan konstateras att det inom samverkansområdet inte efterfrågas
utbildningsplatser på Restaurang- och livsmedelsprogrammet i en
utsträckning som säkerställer nödvändiga förutsättningar för Karlskrona
kommun att erbjuda programmet, om antalet utbildningsplatser tillåts öka.
Ett ökat utbud innebär risk för nedläggning av programmet i Karlskrona med
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åtföljande omställningskostnader i form av kvarvarande personal- och
lokalkostnader, parallellt med kostnader för de elever som väljer att söka till
utbildningen på annan ort.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 maj 2014, § 24, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________________
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§ 29
Delegeringsärenden
Attestlista 2014, version 2014-04-25. UN2014.63.600
Avstängning av elev i undervisningen inom den frivilliga skolformen.
UN2014.170.612S
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsförvaltningen.
_________________
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§ 30
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 65
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunstyrelsen

§ 90
Kommunstyrelsens fortsatta hantering
av de av kommunfullmäktige fastställda målen för 2014

Kommunstyrelsen

§ 129
Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamhet inom Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 130
Förslag om planerings- och debiteringsmodell för måltidstjänster

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll

_________________
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§ 31
Övrigt
Ordföranden framför en hälsning från Henrik Larsen som har slutat i
utbildningsnämnden.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 12 juni 2014
§ 32 Information
- Samverkan med Arbetsförmedlingen
- PUL-information
§ 33 Budgetuppföljning per den 31 maj
§ 34 Uppföljning av tillsynsärende Törnströmska gymnasiet
§ 35 Översyn av rutiner fö beviljande av reseersättningar
§ 36 Svar på remiss Länsgemensam folkhälsopolicy
§ 37 Svar på motion om betygssättning av lärare
§ 38 Utbildningsorganisation gymnasieskolan åk 1 lå 14/15
§ 39 Delegeringsärenden
§ 40 Anmälningsärenden
§ 41 Övrigt
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Plats och tid

Konferenslokalen Albinsson & Sjöbergs Förlags AB
torsdagen den 12 juni 2014 kl 08.30 – 09.40

Beslutande

Ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Jonna Lengstedt (S)
Tommy Sternulf (S)
Camilla Lindvall (M)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Sören Lund (KD)

Utbildningschef
Controller
Utvecklingschef
Personalspecialist
Administrativ chef
Samordnare
IT-utvecklare
Nämndsekreterare

Göran Palmér
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Pia Brante
Lennarth Hanson
Björn Petersson
Lisbeth Johansson

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn Nilsson

Justerare

……………………………………………
Mikael Hammarin
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
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§ 32
Information
Samverka med Arbetsförmedlingen
Tommy Rönneholm informerar om samverkan med arbetsförmedlingen som
bl a innebär:
• Utbildningsutbud
• Studie- och yrkesvägledning
• Omvärldsbevakning
Informationen tas till protokollet.
_________________

PUL-information
Björn Petersson informerar om vad som gäller enligt Personuppgiftslagen
(PUL).
Informationen tas till protokollet.
_________________
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UN2014.176.041

33
Budgetuppföljning per den 31 maj
Anders Svensson informerar om en extra budgetuppföljning per den 31 maj
2014. Resultatet vid årets slut beräknas till + 0.
_________________
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§ 34
Uppföljning av tillsynsärende Törnströmska gymnasiet
Med anledning av identifierade utvecklingsområden, i samband med
genomförd kvalitetsgranskning av yrkesprogram vid Törnströmska gymnasiet,
har Skolinspektionen i sitt beslut 28 februari 2014 begärt redogörelse för
planerade åtgärder och för genomförandet av dessa.
De områden som i första hand identifierats i behov av utveckling är
systematisering och utveckling av elevinflytandet samt undervisning i
yrkesämnena som i högre grad utformas efter elevernas individuella behov
av ledning och stimulans.
Under höstterminen 2014 kommer yrkeslärarna på Törnströmska gymnasiet
att tillsammans studera och arbeta med Skolverkets ”Tema elevperspektiv”
(en sammanställning av forskning om utbildning, lärande, betyg, bedömning
och den sociala miljön i skolan, sett ur elevernas eget perspektiv), med målet
att tillämpa resultatet i den egna verksamheten.
Biträdande rektor ansvarar för arbetet.
Inför läsåret 2014/2015 omstrukturerar lärarna i yrkesämnena undervisningen
så att all undervisning genomförs under lärares ledning, såväl i teoretiska
som i praktiska moment. Biträdande rektor ansvarar för genomförandet.
Lärarpersonalen på Törnströmska har innevarande termin påbörjat ett arbete
inom områdena formativ bedömning och synliggörande av lärandet. Arbetet
kommer att omfatta moment som belyser elevernas möjligheter till inflytande i
undervisningen.
Skolledningen för Törnströmska gymnasiet ansvarar för genomförandet.
Samtliga åtgärder är planerade att kontinuerligt följas upp av skolans ledning
och lärarpersonal under höstterminen 2014.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 maj 2014, § 28, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

godkänna denna redovisning av planerade åtgärder.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 35
Översyn av rutiner för beviljande av reseersättningar
Ärendet utgår.
_________________
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§ 36
Svar på remiss Länsgemensam folkhälsopolicy
Syftet med policyn är att utforma en länsgemensam folkhälsopolicy för länets
kommuner, Länsstyrelsen och Region Blekinge.
De fyra upptagna strategiska områdena
• Goda livsvillkor
• Psykisk hälsa
• Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
• Hälsofrämjande levnadsvanor
uppfyller alla och var för sig de mål som skolan står för.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att avlämna ovanstående svar på remissen och att utan tillägg
godkänna den länsgemensamma folkhälsopolicyn.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________
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Kommunfullmäktige
Akten

UN2014.198.612

9

§ 37
Svar på motion om betygssättning av lärare
Sverigedemokraterna har tidigare inlämnat en motion, dnr KS.2011.126.610,
om betygsättning av lärare med följande yrkande: Att man ger berörd nämnd i
uppdrag att ta fram en mall för detta så att underlaget blir till nytta för både
läraren och eleverna och att de kommunala skolorna inför betygsättning av
lärare genom elever.
I kommunerna har vi centrala kollektivavtal som sluts mellan Sveriges
Kommuner och Landsting och berörda fackliga organisationer. I detta fall är
det Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som sluter
avtal. När det gäller löner och allmänna anställningsvillkor (HÖK) så träffas
nytt avtal inför varje ny avtalsperiod. Sedan ett långt antal år tillbaka har
huvuddragen i dessa avtal byggt på modellen som kallas ”Huvudspåret” eller
”chef – medarbetare”.
Grundläggande principer är att lönebildning och lönesättning ska bidra till att
arbetsgivaren når målen för verksamheten. Lönen skall vara individuell och
differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Detta förutsätter att
samtal förs mellan chef och medarbetare om uppställda mål, resultat och
koppling till lön. Det är viktigt att arbetsgivaren tydliggör krav, förväntningar,
uppsatta mål och dessutom följer upp resultatet för varje medarbetare.
Verksamhetsmålen skall vara väl kända bland medarbetarna.
För att samtalen skall fylla den funktion som är avsett genomför chef och
medarbetare medarbetar-samtal, lönesamtal och resultatsamtal under en
löneöversynsperiod som oftast är ett år. Medarbetar-samtalen kan genomföras
i en friare form men lönesamtalen skall följa de lönekriterier som har tagits
fram av arbetsgivaren i samråd med medarbetarna och de fackliga
organisationerna. Både chef och medarbetare skall innan lönesamtalet ha
förberett sig så att båda parter får ge sin syn på hur medarbetaren har uppfyllt
kriterierna. Resultatsamtalet, där ny lön meddelas, skall kopplas till
lönesamtalets innehåll inklusive lönekriterierna.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 juni 2014
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

I de kollektivavtal som gäller finns redan en mycket väl genomtänkt rutin, eller
mall, som Sverigedemokraterna kallar det. Det är respektive rektor som är
ansvarig för att skollagen, läroplanen och de nationella målen uppnås och som
dessutom är pedagogisk ledare samt ansvarig för respektive skola. Avtalen
bygger på att det finns en dialog och öppenhet mellan chefen och
medarbetaren.
Det finns inget angivet om att man skall ta in omdömen/synpunkter från andra
aktörer t ex elever. En bedömning av hur en arbetstagare utför sitt arbete
måste göras av den som har en kunskap om alla de krav som ställs på
medarbetarens arbetsinsats och ett ansvar för detta. Skulle elever lämna
omdömen är risken stor att många sådana blir subjektiva. Sådana synpunkter
kan då inte heller ligga till grund för lönesättningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 maj 2014, § 33, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Samtliga rektorer
Akten
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§ 38
Utbildningsorganisation gymnasieskolan åk 1 lå 14/15
Inför valet till gymnasieskolan, görs under hösten en preliminär organisation
av studievägar och antal elevplatser på dessa för år ett det kommande
läsåret.
Denna preliminära organisation bygger dels på kända fakta:
•
•

antal elever i grundskolans år nio
antal elever på introduktionsprogram (tidigare Individuella
programmet)

dels på rimliga antaganden (sett till situationen i år och de närmast
föregående åren) om bl a:
•
•
•
•
•
•
•

antal elever som kan behöva gå om år ett på olika program i
gymnasieskolan
antal hitflyttande/utflyttande ungdomar i åldersgruppen
antal elever i år nio som riskerar bli obehöriga till nationella program
antal elever på introduktionsprogram som kan göra sig behöriga till
nationella program
sökandebilden de närmast föregående åren
andra utbildningsanordnare och deras utbud av gymnasieutbildning
arbetsmarknadssituationen samt trender och medias bild av olika
utbildningar/yrken

Efter första valomgången och före omvalsperioden (innevarande år 22/4 –
15/5) görs vissa år i samband med preliminära antagningen förändringar av
den preliminära organisationen, för att de preliminära antagningsbeskeden
som skickas ut (i år 4/4) ska vara så realistiska som möjligt i förhållande till
sökandebilden.
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Sign

Sammanträdesdatum
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De förändringar i sökandebilden som kan medföra övertalighet bland befintlig
personal, är något årligen förekommande och gäller alla studievägar på alla
skolenheter. Sådana förändringar kan även ske efter omvalsperioden. I
förslaget tas alltså inte personella konsekvenser upp.
Då ännu inte alla uppgifter på omval från andra kommuner kommit in, kan
förslaget komma att revideras något vid utskick till nämndmötet 2014-06-12.
Arbetsutskottet hara vid sammanträde den 28 maj 2014, § 34, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen utbildningsorganisation för år 1 läsåret 2014/15

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Sign

Sammanträdesdatum
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§ 39
Övrigt
Göran Palmér informerar om att Kemiförbundets pedagogiska pris om
sveriges bästa kemilärare har gått till en lärare på Ehrensvärdska gymnasiet.
_________________
Inger Persson (S) frågar hur många elever vid gymnasieskolan som har
ogiltig frånvaro.
_________________

Sign

Sign

Sign

4 december 2014

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 4 december 2014
§ 54. Informationer
- Navigatorcentrum
- Presentation av utbildningsförvaltningens 1:e-lärare
- Utbildningsförvaltningens IKT- satsning
§ 55. Beslut om delårsbokslut per den 31 oktober 2014 med
personaluppföljning per den 30 september 2014
§ 56. Beslut förändrade rutiner för hantering av reseersättning
§ 57. Bidragsbelopp till friskolor
§ 58. Förslag om inrättande av Lärlingscentrum.
§ 59. Bidrag till svensk gymnasieutbildning utomlands
§ 60. Begäran om bidrag till svensk gymnasieutbildning utomlands
§ 61. Delegeringsärenden
§ 62. Anmälningsärenden
§ 63. Övriga frågor
§ 64. Yttrande intern remiss Handlingsplan mot korruption

1

4 december 2014

Plats och tid

2

Navigatorcentrum, torsdagen den 25 september 2014 kl. 8.30-11.30
Sammanträdet ajourneras kl. 10.25- 10.45.

Beslutande

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (M)
Mikael Hammarin (S) del av § 54 kl. 8.30-9.35
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Åse Nygren (S)
Yjvvesa Mujaj (M)
Hans- Göran Håkansson (FP)
Lise- Lott Ejlefjärd Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Pia Brante, administrativ chef
Tobias Ekblad, kvalitets- och utvecklingschef
Rektor Mikael Thornéus
Projektledare Anne Kjellsson
Andreas Testrup, lärare
Bengt Kihlbom, lärare
Niklas Månsson, lärare
John Persson, lärare
Lena Widerberg, lärare
Johan Danielsson, lärare
Martin Jäghagen, lärare
Christian Fridh, lärare
Nämndsekreterare, Lisbeth Johansson

Utses att justera

Jonas Sandström (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

4 december 2014

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Lisbeth Johansson

§ 54-63

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn Nilsson

§ 54-63

Justerare

…………………………………………… § 54-63
Jonas Sandström
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
december
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Lisbeth Johansson
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§ 54
Informationer och föredragningar.
1. Navigatorcentrum föredras av rektor Mikael Thornéus och
projektledare Anne Kjellsson föredrar ärendet.
Information lämnas om:
 AMA, arbetsmarknadsavdelningen, VUX, vuxenutbildningen, och
KAA, kommunala aktivitetsansvaret
 Bakgrund
 Beskrivning av Navigatorcentrum och dess verksamhet
 ”En väg in- flera vägar ut”
2. Presentation av utbildningsförvaltningens 1:- lärare.
Tobias Eklund inleder presentationen med bakgrund och funktion
8 av förvaltningens 1:e- lärare presenterar sig och sina
specialområden.
 Andreas Testrup, historia
 Bengt Kihlbom, sjöfartskunskap
 Niklas Månsson, idrott och hälsa
 John Persson, naturkunskap/biologi
 Lena Widerberg, matamatik
 Johan Danielsson, engelska
 Martin Jäghagen, idrott och hälsa
 Christian Fridh, estetiska ämnen
3. Utbildningsnämndens redovisning av IKT- satsning föredras av
administrativ chef Pia Brante.
Information lämnas om:
 Tilldelningens prioriteringsordning
 Syfte med prioriteringsordning
 Uppföljningens resultat
 Användning av prioriterade medel/enhet
 IT- pedagoger
_____
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Revisionen
Handläggare
Akten
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§ 55
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2014 med
personalnyckeltal per den 30 september 2014
Ärendet föredras av förvaltningschef Göran Palmér och HR- specialist
Anna Isaksson.
Nettoanslag
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till 267,4 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per 2014-10-31 uppgår till en
positiv avvikelse 0,5 mnkr. I utfallet ingår inte ankomstregistrerade
fakturor.
Prognos
Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är
kända i dag och de antagande som prognosen bygger på, kommer
utfallet för året att rymmas inom tilldelad ram.
Investeringar
Anslaget för investeringar uppgår till 2,5 mnkr som kommer att nyttjas
under perioden. Utfallet för perioden uppgår till 1,9 tkr.
Utbildningsnämnden beslutar
1. att justera budget från gymnasiesärskolan med två årsplatser om
620 tkr till gymnasiesärskolans interkommunala netto
2. att godkänna ekonomisk uppföljning med personaluppföljning och
prognos per 2014-10-31
3. att överlämna densamma till kommunstyrelse och revision
________

4 december 2014

Controller UN
Handläggare
Akten

UN.2014.551.040

§ 56
Beslut förändrade rutiner för hantering av reseersättning.
Administrativ chef Pia Brante föredrar ärendet.
Bakgrund
En utredning av rutiner i samband med beslut om och
hantering av ersättning för elevresor är, mot bakgrund av
konstaterade behov, genomförd under läsåret 2013/2014.
Resultat av utredningen ger att förändrade rutiner kan
förväntas medföra en ökad rättsäkerhet; en förenklad
hantering för elever och vårdnadshavare; en viss förenklad
administration samt eventuellt minskade kostnader, jämfört
med dagens rutiner.
Förändringarna är planerade att genomföras inför
höstterminen 2015 och förutsätter nedan beskrivna beslut i
Utbildningsnämnden.
Förslag till förändrade rutiner
Beräkning av vilka gymnasieelever, i kommunal
gymnasieskola och folkbokförda i Karlskrona kommun, som
är berättigade till reseersättning i form av skolkort görs fr.o.m.
höstterminen 2015 av Utbildningsförvaltningen utan särskild
ansökan. Dessa elever tilldelas skolkort enligt nuvarande
rutiner.
Ansökan bedöms fortsatt vara nödvändig för elever som
studerar på gymnasieskola i annan kommun; önskar åberopa
särskilda skäl eller begär kontant ersättning. Reseersättning i
dessa fall beslutas av administrativ chef.
Liksom tidigare ställs fortsatt krav på anmälan om ändrade
förhållanden respektive genomförs regelbundet kontroller av
elevers skolregistrering och folkbokföringsort.
Förbättrade regelbundna rutiner för friskolornas rapportering
av beviljade reseersättningar är genomförda.
Beslutad kartbild och övrig information kommer att finnas
tillgänglig på kommunens webbsidor.
forts.
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§ 56 forts.
Beslut förändrade rutiner för hantering av reseersättning.
Aktuellt lagstöd
Enligt 2 § lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att
svara för vissa elevresor ansvarar gymnasieelevens
folkbokföringskommun för elevens kostnader för dagliga resor
mellan bostaden och skolan, upp till ett visst belopp.
Ansvaret gäller för elever som har rätt till studiehjälp enligt
studiestödslagen och för sådana resor där färdvägen är minst
6 km.
Enligt 2 § förordningen (1991:1120) om kommunernas
skyldighet att svara för vissa elevresor får kommunen
bestämma hur resorna ska ske.
Med bostad förstås (enligt dom i Kammarrätten i Göteborg,
mål nr 5542-08) den plats där eleven är folkbokförd.
Rätten till fria skolresor gäller inte (enligt Regeringsrättens
dom, mål nr 4418-07) vid resor mellan inackorderingsbostad
och skola.
Ekonomiska förutsättningar
Av dagens totala kostnad för reseersättningar, ca 6,8 mnkr,
utgörs ca 6,3 mnkr av reseersättning för elever i skolor
belägna inom Karlskrona kommun. Det är främst dessa
kostnader som är påverkbara av förändrade rutiner. Av dessa
kostnader utgörs ca 5 mnkr av ersättning till elever vid de
kommunala gymnasieskolorna och ca 1,3 mnkr av ersättning
till elever på kommunens friskolor.
Växelvist boende
Enligt Utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll daterat
den 16 december 2004 (dnr 2004.226.623) beslutade
nämnden att medge rätt till ersättning för elevresor vid så
kallat växelvist boende, det vill säga elevers regelbundna och
växelvisa boende hos någon av föräldrarna, inom Karlskrona
kommun.
Detta beslut togs mot bakgrund av då varierande tolkning av
begreppet ”bostad”.
När det gäller växelvist boende anses inte (enligt
Kammarrättens i Jönköping dom,
mål nr 784-09) att gymnasieelever ska anses ha två
likvärdiga hem (till skillnad från elever med motsvarande
boende i den obligatoriska grundskolan) vid prövning av rätt
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till fria skolresor.
forts.
§ 56 forts.
Beslut förändrade rutiner för hantering av reseersättning.
Mot bakgrund av rättsläget i frågan föreslås att
utbildningsnämndens beslut med dnr 2004.226.623 upphävs.
Förslaget till beslut innebär en kostnadsminskning på ca 130
tkr.
Anslutningsresa
I PM daterat 2004-10-25 (del av ärendet ovan med dnr
2004.226.623) omnämns dåvarande (och nuvarande) praxis
att betala ut kontant tillägg på 100 kr per månad för elever
som har mer än 4 km till närmaste busshållplats.
Mot bakgrund av elevers (ovan beskrivna) rätt till ersättning
för kostnader upp till ett visst belopp för resa mellan bostad
och skola saknas det lagstöd för utbetalning av
schablonbelopp, oavsett kostnader och färdsätt, för del av
denna resa.
Utbildningsnämnden förslås därför besluta att eventuella
kostnader för resa mellan bostad och närmaste busshållplats
bedöms i samband med ansökan om kontant ersättning,
enligt ovan beskrivna rutin, istället för utbetalning av
nuvarande schablonersättning.
Skatteverkets belopp när det gäller avdrag för arbetsresor
med egen bil tillämpas vid kontant ersättning för resa med bil.
Förslaget till beslut innebär en kostnadsminskning på ca 30
tkr.
Förslag till ersättningsberättigat avstånd
En förutsättning för att på ett rättssäkert sätt kunna bedöma
en elevs rätt till ersättning för resa mellan bostad och skola är
att, det enligt lag ersättningsberättigade, avståndet om minst
6 km mellan bostad och skola är geografiskt fastställt på ett
ändamålsenligt sätt. Ett sådant bedömningsunderlag är därför
framtaget i form av en kartbild.
Konsekvenserna vid tillämpning av detta avstånd, jämfört
med nuvarande praxis, är ekonomiskt utredda. Mot bakgrund
av dessa konsekvenser, och i ljuset av dagens praxis, är ett
förslag till alternativt ersättningsberättigat avstånd framtaget
och i sin tur på motsvarande sätt konsekvensbedömt.
Det ersättningsberättigade avståndet mellan bostad och skola
föreslår utbildningsförvaltningen utbildningsnämnden att
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fastställa som ett av dessa två alternativ.
forts.
§ 56 forts.
Beslut förändrade rutiner för hantering av reseersättning.
Översynen har visat att dagens tillämpade avstånd innebär
en avvikelse när det gäller det lagstadgade avståndet som
innebär en merkostnad på ca 730 tkr.
Alternativ 1
Det lagstadgade ersättningsberättigade avståndet för resa
mellan bostad och skola är 6 km. Detta avstånd illustreras på
bilagd kartbild.
Det ungefärliga antal elever som berörs av denna förändring
är 220 elever.
En tillämpning av detta avstånd innebär en minskad kostnad
på ca 730 tkr.
Alternativ 2
Detta alternativ med det ersättningsberättigade avståndet 5,5
km mellan bostad och skola innebär en generösare
bedömning och är i stort överensstämmande med dagens
praxis.
Detta avstånd illustreras på bilagd kartbild.
En tillämpning av detta avstånd innebär en kostnad
motsvarande dagens kostnadsnivå, med en merkostnad på
ca 730 tkr jämfört med alternativ 1.
Utbildningsnämnden beslutar
1. att utbildningsnämndens beslut med dnr 2004.226.623
upphävs.
2. att eventuella kostnader för resa mellan bostad och
närmaste busshållplats bedöms enligt ovan beskrivna rutin för
kontant ersättning.
3. att förslag till ersättningsberättigat avstånd enligt alternativ
2 genomförs
__________
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§ 57
Bidragsbelopp till friskolor.
Förvaltningschef, Göran Palmér, föredrar ärendet.
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår
av Skollagen (2010:800) kap 16 52-55 §§ och Gymnasieförordningen
(2010:2039) kap 13 vad avser de nationella programmen. För
introduktionsprogrammen finns reglerna i Skollagen (2010:800) kap
17 31-38 §§.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag. Vidare skall alla kostnader som
är förknippade med verksamheten ingå i bidraget. Kommunernas
resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget.
Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och
bestämmas per budgetår. Som utgångspunkt för beräkningen av
bidragsbeloppen har använts den preliminära ramen för budgetåret
2015 som är föreslagen av den styrande majoriteten och fördelning
av internbudget 2014. Den preliminära ramen är oförändrad i
förhållande till föregående budgetår. Medlen är fördelade inom
utbildningsnämndens verksamheter och finns därmed i bidraget till de
fristående skolorna. Som underlag för beräkningen har använts de
budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som
används vid resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna.
Den beräknade lönekostnadsökningen från och med 1 april år 2015
uppgår till 3,4 % vilket innebär en årskompensation med 2,55 %,
denna kompensation ingår i de beräknade bidragen.
Föreslagen bidragslista utvisar kommunens kostnader för respektive
program enligt budget, grundbelopp. Lokalkostnadsersättningen,
administrationsschablonen och momskompensationen är särskilt
specificerade.
forts.
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§ 57 forts.
Bidragsbelopp till friskolor.
Utbildningsnämnden beslutar
1. att fastställa bidragsbelopp för år 2015 till fristående skolor enligt
bifogat förslag.
2. att delegera åt förvaltningschefen att med ledning av nämnden
fastställda bidragsbelopp fatta enskilda beslut om bidrag per
skolhuvudman.
_____
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§ 58
Förslag till inrättande av Lärlingscentrum.
Kvalitets- och utvecklingschef, Tobias Ekblad, föredrar ärendet.
Vi vill skapa ett lärlingscentrum på Östersjöskolan. Det ska ansvara
för all lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Fördelarna med en sammanhållen lärlingsutbildning med en
gemensam koordination av platser, gemensam tjänstefördelning och
gemensam handledarutbildning skapar en hållbar organisation samt
en tydlig och nära kontakt med näringslivet.
Bakgrund
Sedan 2005, då försöksverksamheten LIA (Lärande i Utbildning)
startade har Utbildningsförvaltningen i Karlskrona arbetat
målmedvetet med att skapa en framgångsrik gymnasial
lärlingsutbildning. Framgången har varit satsningen på en
sammanhållen lärlingsklass, tydliga rutiner för företag och dess
handledare och en egen koordinator. Under samtliga läsår, förutom
ett, har lärlingarna varit organiserade under en skola och en rektor.
Det som började med åtta elever i årskurs 1 läsår 2005/2006 har nu
blivit ett program bestående av ca 85 elever. 2014/2015 har vi 39
elever i årskurs 1. Läsåret 2011/2012 infördes den nya
gymnasiereformen och ett beslut togs att samtliga yrkesprogram på
Utbildningsförvaltningen skulle erbjuda gymnasial lärling. Snart
kunde vi konstatera att skolorna inte var förberedda på den
arbetsinsats och samplanering samt kompetens som utbildningen av
gymnasiala lärlingar kräver. Resultatet blev därmed att endast fem
elever valde att bli lärlingar läsåret 2011/2012. Genom en
omorganisation vid årsskiftet samma läsår flyttades samtliga lärlingar
till af Chapmangymnasiet, där det fanns erfarenhet av att driva
gymnasial lärlingsutbildning. Tanken var en skola och en rektor för
lärlingarna. Därefter har elevantalet ökat stadigt till nuvarande antal.
Nuläge
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Blekinge är ett av de län som har störst ungdomsarbetslöshet i
Sverige.
forts.

§ 58 forts.
Förslag till inrättande av Lärlingscentrum.
Vi ser det som en självklarhet, att vi som utbildningsanordnare för
både vuxna och ungdomar, ska göra vad vi kan för att minska denna
ungdomsarbetslöshet. En naturlig väg är att bygga vidare på det som
i nuläget fungerar bra och som vi ser har stora möjligheter i
framtiden, nämligen lärlingsutbildningen.
Vuxenutbildningen har under det senaste året arbetat målmedvetet
för att få igång en lärlingsutbildning för vuxna. Samtidigt har man
utökat samarbetet med gymnasieskolorna gällande sina
yrkesutbildningar. Tidigare erfarenheter visade att en koordinator är
kittet i utbildningen. En sådan anställdes som fick i uppdrag att
arbeta nära nuvarande koordinator på den gymnasiala
lärlingsutbildningen. Tillsammans koordinerar de elever från båda
enheterna. De eventuella olikheterna i enheternas organisation
överskuggas av målsättningen att skapa en bra lärlingsutbildning
oavsett om eleven är vuxen eller går på gymnasiet. Det existerar
också ett nära samarbete mellan skolledningarna i de två
verksamheterna. På ett målmedvetet sätt gör de det möjligt att dela
tjänster och administration för att skapa bra förutsättningar för
utbildningen. I nuläget är det ca 25 elever som utbildas som lärlingar
inom Vuxenutbildningen. Merparten inom vård och omsorg.
Ytterligare en vinst är att samarbetet mellan de två enheterna,
Vuxenutbildningen och af Chapmangymnasiet, skapar en bärkraftig
organisation som inte är så sårbar för svängningar i elevantalet samt
att det finns ett större underlag för att skapa attraktiva tjänster för
undervisande personal.
Som nämnts ovan har framgångsfaktorerna för den gymnasiala
lärlingsutbildningen och Vuxenutbildningens elever varit flera. Att
skapa en sammanhållen organisation för samtliga lärlingar oavsett
tillhörighet ses som en nödvändighet. Historiskt ser vi att försök att
dela upp organisationen och låta flera bära ansvaret inte fallit väl ut.
Då en klass med lärlingar kan bestå av elever från upp till 11 olika
yrkesprogram förstår man att det är en unik utbildning. Det krävs ett
mycket noggrant uppföljningssystem och en unik timplan för varje
elev.
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forts.

§ 58 forts.
Förslag till inrättande av Lärlingscentrum.
Lägg därtill all administration som krävs för att anskaffa
praktikplatser, skriva kontrakt, följa upp och kvalitetssäkra elevens
utbildning och företaget, ansöka om statsbidrag, utbetalning av
statsbidrag till företagen, utbetalning av extra ersättning till eleverna
m.m. En sammanslagning av dessa funktioner är en nödvändighet
för att få till stånd en bra organisation och en ekonomisk hållbar
sådan.
Vuxenutbildningen har nyligen startat sin resa mot att skapa en bra
lärlingsutbildning men har redan kommit långt. Vi anser att antalet
elever som önskar bli lärlingar inom Vuxenutbildningen kommer att
öka då intresset är så stort redan. Inom den gymnasiala
lärlingsutbildningen har SAAB redan aviserat att de behöver minst 10
platser varje år under flera år framöver. Utöver det behov som redan
finns hos andra företag. Det ser mycket ljust ut för både vuxensidan
och den gymnasiala sidan. Dock bör vi undvika de barnsjukdomar
som följer med i form av administration och organisation samt brist
på erfarenhet. Vi ser i detta läge en möjlighet att skapa en
sammanhållen lärlingsutbildning – ett lärlingscentrum.
I nuläget finns den samlade kompetensen på Östersjökolan som är
en filial till af Chapmangymnasiet. En målmedveten satsning har
gjorts på att skapa en plats där lärlingseleverna känner sig hemma
och där de kan få stöd och undervisning. Renoveringar har gjorts så
att undervisande lärare i de gymnasiegemensamma ämnena har bra
arbetsplatser och undervisningssalar. Båda koordinatorerna, rektorn
för de gymnasiala lärlingarna samt studie- och yrkesvägledaren har
arbetsplatser och tid förlagd i lokalen. I skrivandets stund genomförs
ytterligare renoveringar som tillskjutits tack vare det statsbidrag som
tillfallit lärlingsutbildningen.
Framtiden
Ett lärlingscentrum bör etableras på Östersjöskolan. Det bör ha en
chef som ansvarar för verksamheten och kan tillika vara rektor för de
elever som är inskrivna på dennes skola. Som chef ansvarar hen för
att organisera ett lärlingscentrum för samtliga ungdomar och vuxna
som väljer att bli lärlingar i Karlskrona kommuns regi oavsett
förvaltning. Dennes målsättning är att skapa en hållbar
lärlingsutbildning för både gymnasieelever och vuxna. I
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lärlingscentrumet finns undervisande lärare, både i de teoretiska
ämnena och yrkesämnena, koordinatorer, samt stödfunktioner i form
av administrativ personal och vägledare.
forts.
§ 58 forts.
Förslag till inrättande av Lärlingscentrum.
Att samla kompetensen på detta sätt, både bildligt och bokstavligt, är
som sagt en framgångsfaktor. Eftersom de stora
framgångsfaktorerna är den samlade kompetensen, samarbete över
gränserna och en bärkraftig organisation ser vi det som naturligt att
även lärlingarna inom Vuxenutbildningen bör ingå i detta
lärlingscentrum.
Vi ser att flera fördelar i att skapa ett lärlingscentrum:
 det finns lämpliga och nyrenoverade lokaler på Östersjöskolan
som är anpassade för moment i yrkeskurser som inte kan
genomföras ute i företagen.
 samarbetet skapar avgörande samordningsmöjligheter för
koordinatorerna gällande lärlingsplatser.
 all administration som kontraktskrivande, ansökan om statsbidrag,
utbetalning av statsbidrag, matersättning m.m. kan göras gemensamt
och inte i två organisationer.
 vi kan effektivisera kursgrupperna och göra gemensamma inköp,
som arbetskläder etc.
 vuxenlärlingarna får ta del av gymnasiets kompetens i form av
utbildade yrkeslärare, vilket är en förutsättning för att fortsätta
utveckla lärlingsverksamheten inom vuxenutbildningen.
 samtliga elever får en tillhörighet och en plats, ett centrum, dit de
kan vända sig.
 man kan gemensamt anordna de obligatoriska
handledarutbildningarna för handledarna på företagen.
 den erfarenhet och kunskap som finns hos gymnasiets
lärlingsutbildning kommer fler till del.
 det blir en ekonomisk hållbar organisation
 vi skapar en lärlingsidentitet vilken är viktigt för personalen och
inte minst för eleverna.
 vi skapar en tydlig kontakt med näringslivet gällande
lärlingsutbildningen vilket de efterfrågar.
Utbildningsnämnden föreslår kunskapsnämnden besluta
1. att införa ett lärlingscentrum på Östersjöskolan i
kunskapsförvaltningens regi

forts.
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§ 58 forts.
Förslag till inrättande av Lärlingscentrum.
2. att till förvaltningschef för kunskapsförvaltningen ge i uppdrag att
utse en chef till lärlingscentrumet vars uppgift bland annat blir att
samordna all lärlingsutbildning i Karlskrona kommuns regi
3. att till Arbetsmarknadsnämnden föreslå att de bör inleda ett
samarbete med kunskapsförvaltningen med avsikt att
Vuxenutbildningens lärlingselever ska ges möjlighet att ingå i ovan
nämnda lärlingscentrum
_____
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UN.2014.553.612

§ 59
Bidrag till svensk gymnasieutbildning.
Bakgrund
Svenska staten stödjer utbildning av utlandssvenska barn och
ungdomar med syftet att främja svenska samhällsintressen,
exempelvis för att underlätta för svenska företag och organisationer
vid rekrytering av personal med barn i skolålder. Anordnare av
svensk utlandsundervisning kan för detta ändamål söka statsbidrag
enligt Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar.
Det finns idag sex utlandsskolor som erbjuder svensk
gymnasieutbildning med detta syfte; är statsbidragsberättigade och
därför står under statlig tillsyn.
Det förekommer att kommuner, i syfte att främja internationella
studier för gymnasieungdomar, väljer att bevilja ersättning för
gymnasiestudier vid dessa utlandsskolor även för ungdomar som
inte tillhör den ovan beskrivna kategorin. Detta är juridiskt omtvistat
då det kan anses strida mot kommunallagens förbud mot gynnande
av enskild.
Utbildningsnämnden beslutar
att ersättning till anordnare av svensk statsbidragsberättigad
utlandsutbildning inte ska beviljas.
_____
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UN.2014.347.612

§ 60
Begäran om bidrag till svensk gymnasieutbildning utomlands.
Sverker Nyberg, Vanadisgatan 7, 371 40 Karlskrona, har begärt att
Karlskrona kommun ska lämna bidrag till huvudmannen för Svenska
skolan i Fuengirola Costa del Sol, Spanien, för Tanja Nybergs
gymnasieutbildning i skolans regi.
Huvudmannen för Svenska skolan är som anordnare av svensk
utlandsundervisning berättigad att söka statsbidrag enligt
Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar.
Eftersom ett beviljande av kommunalt bidrag för detta ändamål inte i
dagsläget kan anses tillräckligt förenligt med kommunallagens
förbud mot stöd till enskild, utan stöd i lag, föreslås avslag för
begäran.
Utbildningsnämnden beslutar
att avslå begäran om bidrag till huvudmannen för Svenska skolan i
Fuengirola Costa del Sol, Spanien, för Tanja Nybergs
gymnasiestudier.
_____
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§ 61
Delegationsärenden.
 Beslut om avstängning
 Beslut om avstängning
Redovisningen läggs till dagens protokoll
_____

Delegat
Anita Wranker
Michael Thornéus
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§ 62
Anmälningsärenden.
Skolverket
 Beslut Skolverket, Begäran om omprövning av beslut
riksrekryterande estetisk spetsutbildning
Skolinspektionen
 Beslut Skolinspektionen, Kopior på bedömda nationella prov
 Beslut Skolinspektionen 140922, Ansökan om godkännande
som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning inom
handboll vid Aspero Idrottsgymnasium. Karlskrona i
Karlskrona kommun
Karlskrona kommun
 Protokoll 141016 Stipendienämnden för Elof och Hilma
Sunessons stipendiefond
 Protokoll 141008, Kommunala Handikapprådet
 Beslut KF 141023 § 188 Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag per den 1 september 2014
 Beslut KF 141023 § 190 Finansrapport augusti 2014
 Beslut KF 141023 § 189 Delårsbokslut för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet per den 31 augusti 2014
 Beslut KF 140918 § 162 Digitala skolan
Redovisningen läggs till dagens protokoll
_____
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§ 63
Övrigt.
Bruno Carlsson (SD) tackar utbildningsnämndens ledamöter och
tjänstemän för gott samarbete för de gångna 2 mandatperioderna.
Jonas Sandström (S) tackar utbildningsnämndens ledamöter och
tjänstemän för gott samarbete under året och tillönskar alla en god
jul.
Ordföranden, Emma Swahn Nilsson (M), tackar
utbildningsnämndens ledamöter och tjänstemän för gott och trevligt
samarbete och tillönskar alla en riktigt god jul.
1:e vice ordföranden, Jörgen Andersson (M), tackar för gott
samarbete och god anda i nämnden. Han riktar ett särskilt tack till
Emma Swahn Nilsson för det goda och nära samarbetet de har haft.
Förvaltningschef Göran Palmér utbildningsnämndens ledamöter för
den gångna mandatperioden som har präglats av lyhördhet och vilja
att göra det för verksamhetens bästa samt skapat bra förutsättningar
för tjänstemännen att föra verksamheten framåt.
_____
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UN.2014.510.100

§ 64
Yttrande intern remiss Handlingsplan mot korruption.
Administrativ chef, Pia Brante, föredrar ärendet.
Bakgrund
I bilagda underlag för intern remiss redogörs för uppdrag i samband
med kommunstyrelsens beslut 2014-01-28, § 29, att utarbeta en
handlingsplan för att motverka korruption.
Förslag
Förslaget till handlingsplan innebär en samlad översyn av befintliga
styrdokument på området; utformning av nya styrdokument;
planering för utbildning och förankring av gällande regler; förslag till
rutiner vid misstanke eller upptäckt av mutbrott samt förslag till
förstärkt intern kontroll i nämnder och styrelser.
De bilagda föreslagna styrdokumenten är:
Policy mot mutor och andra oegentligheter
Riktlinjer mot mutor
Riktlinjer för bisysslor (blankett för anmälan, bedömning och beslut
om bisyssla)
Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor
Avsikten med förslag på nya styrdokument är att tydliggöra
kommunens nolltolerans mot mutor samt att anpassa innehållet
efter aktuell lagstiftning.
Den planering för utbildning och förankring som föreslås innebär att
en kommunikationsplan utarbetas som gör reglerna kända för
samtliga medarbetare.
Förslag på en särskild mottagningsfunktion vid misstanke om
allvarliga oegentligheter kompletterar ordinarie rutiner då mutbrott
misstänks eller upptäckts.
Det föreslås att den interna kontrollen i nämnder och styrelser
förstärks med risk- och väsentlighetsanalys av risker för korruption.
Samtliga förslag bedöms som väl motiverade och genomförbara.
forts.
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§ 64 forts.
Yttrande intern remiss Handlingsplan mot korruption.

Utbildningsnämnden beslutar
att förslag till Handlingsplan mot korruption samt förslag till
styrdokument bifalls.
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