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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

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

Sign

Sign
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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
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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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Sign
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Kopia till:
B Polskär
R/Ch
Akten
§3

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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Kopia till:
R/Ch
Skolsköterskorna
Kuratorerna
Akten
§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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Kommunstyrelsen
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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.
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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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§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:
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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.

________________
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§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.
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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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§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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§ 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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§ 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.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 februari 2002
5
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
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.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 februari 2002
6
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
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.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
20 februari 2002
7
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
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
20 februari 2002
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Sammanträdesprotokoll

§ 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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Sammanträdesprotokoll

§ 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
20 mars 2002
5
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
6
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
20 mars 2002
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Sammanträdesprotokoll

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
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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
20 mars 2002
11
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 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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Sammanträdesprotokoll

§ 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
20 mars 2002
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Sammanträdesprotokoll

§ 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
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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
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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
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§ 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
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§ 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
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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
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§ 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
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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
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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
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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
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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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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
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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
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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
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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
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A Hjelm
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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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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:
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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
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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

16

Sammanträdesprotokoll

§ 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

17

Sammanträdesprotokoll

§ 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

18

Sammanträdesprotokoll

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
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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

