Sammanträdesdatum

Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 9 januari 2003

Sign

§1

Val av arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare.

§2

Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till intagningsnämnden.

§3

Disposition av bank- och postgiro.

§4

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

§5

Övriga ärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

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

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

1

Sammanträdesprotokoll

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

Tjänstgörande ersättare

Nina Gunnarsson (m)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

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

Tjänstemän

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

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-01-15

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 1 - 6

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

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

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

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

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

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

utse ledamöter och ersättare enligt följande:

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

Sign

Sign

Sign

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

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Polskär
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

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

utse ledamöter och ersättare enligt följande:

Ordinarie ledamöter
Rune Lindberg (s)
Jörgen Andersson (c)
________________

Sign

Sign

Sign

Ersättare
Anne-Louise Rosell (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Svensson
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.5.002

§4
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av tillsättning av ny utbildningsnämnd krävs ändring av beslut
2000-03-22, § 29, om behörighet att disponera utbildningsnämndens bank- och
postgirokonton.
Utbildningsnämnden beslutar
att

dispositionsrätten för utbildningsnämndens bank- och postgirokonton ska
gälla Ingegerd Holm, Anne-Louise Rosell och Kristian Eriksen, två i förening
samt för Göran Palmér, Tommy Rönneholm, Mikael Thornéus, Kerstin
Åkesson, Marianne Hansson, Anders Svensson och Patrick Svensson, två
i förening.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

§5
Medgivande om att uppgifter får läggas ut på Karlskrona kommuns
hemsida
Blankett för medgivande delas ut.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

9 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

7

Sammanträdesprotokoll

§6
Övrigt
Ordföranden informerar om att utbildning och information för ledamöterna kommer
att ske efter nämndens ordinarie sammanträden.
Emmabodakonferensen den 16/1 2003 diskuteras.
Skolriksdagen den 26-27 mars 2003 i Stockholm diskuteras. I första hand kommer
de ordinarie ledamöterna att erbjudas plats.
Utbildningschefen informerar om att SFI (Svenska för invandrare) flyttar till
Gräsvik och kommer fr o m den 1 januari att finnas inom den egna organisationen.
Lärare har anställts.
Christer Holmberg frågar om handikapporganisationerna har fått ärendet om rekryteringsbidrag för yttrande.
Utbildningschefen svarar att det är skickat till Handikappföreningarna i Blekinge
(HSO).
Programkatalogen för läsåret 2003/04 delas ut.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari 2003

Sign

§ 7

Förslag till internbudget för år 2003

§ 8

Översyn av delegationsplanen.

§ 9

Val av representanter till programråden.

§ 10

Val av kontaktpolitiker.

§ 11

Val av representanter till Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier.

§ 12

Val av representanter till Kommunala Handikapprådet.

§ 13

Val av representanter till Lokal styrelse Vuxenutbildningen/TIME-gymnasiet.

§ 14

Delegeringsärenden.

§ 15

Kurser och konferenser.

§ 16

Anmälningsärenden.

§ 17

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003

1

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid
Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 23 januari 2003 kl 08.30 – 12.30
Beslutande

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

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Nina Gunnarsson (m)
John Andersson (m)
Martina Andersson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Rune Lindberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-01-30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 7 - 17

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Rune Lindberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 januari 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
A Svenson
Akten
§7
Förslag till internbudget för år 2003

2

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

Kommunfullmäktige fastställde vid sitt decembersammanträde utbildningsnämndens
kommunbidrag till 173,6 mkr. Kommunbidraget är uttryckt i den lönenivå som gällde
vid 2001 års utgång och den genomsnittliga prisnivån under år 2002.
Kommunbidraget kommer att justeras så att det motsvarar den lönenivå som gällde
vid 2002 års utgång. Nämnden kommer även att få kompensation för prishöjningar
med 1% för material och främmande tjänster och med 2% för hyreshöjningar och för
höjningen av PO-pålägget med 2,5%-enheter. Nämnden kommer att tillföras 0,6 mkr
i form av en ramjustering från kommunledningsförvaltningen, med anledning av att
två ekonomiassistenttjänster återförs till utbildningsförvaltningen från årsskiftet. Vidare tillförs nämnden 0,1 mkr som kompensation för administration av det nya rekryteringsbidraget för vuxenstuderande.
Detta innebär att utbildningsnämndens kommunbidrag blir 174,3 mkr för år 2003,
exkl kompensation för pris- och löneökningar.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner, statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning och försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen m m.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga
omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat på
relativt höga hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra kommuner och
kostnader för läromedel/materiel.
Från och med halvårsskiftet 2002 infördes ett nytt system för fördelning av resurser
till de olika enheterna inom gymnasieskolan. Det innebär att varje enhet får större frihet att göra prioriteringar inom givna ramar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 januari, § 1, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

godkänna förslaget till driftbudget för år 2003

att

uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan

att

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

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.157.002

§8
Översyn av delegationsplanen
Med anledning av ny mandatperiod har en översyn av delegationsplanen skett,
vilket medfört ändringar enligt nedan.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 000928 och beslut av utbildningsnämnden
i maj 2002 att personalärenden utgår från delegationsplanen tillkommer en ny bilaga 2,
Delegationsförteckning för förvaltningsspecifik personaladministration.
Ytterligare en delegat har lagts till på sidan 6, rektor/utvecklingsansvarig, Ru.
På sidan 7 har förkortningen SfiF, Förordning om svenskundervisning för invandrare,
tillkommit och därmed ärenden nr:
1.4.1
2.4.1 – 2.4.2
3.3.1 – 3.3.3

sid 8
sid 10
sid 12

Eftersom Kunskapslyftet upphört stryks ärende nr:
3.2.5

Intagning till kurser/utbildningar inom Kunskapslyftet.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 januari, § 2, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att

fastställa förelagda ändringar i delegationsplanen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Skolass
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§9
Val av representanter till programråden
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse följande ledamöter (ordförande) och ersättare till programråden:

Program
Barn- och fritidsprogrammet
Byggprogrammet
Elprogrammet
Energiprogrammet
Fordonsprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och restaurangprogrammet
Medieprogrammet

Ledamot
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Roland Mattisson (v)
Roger Svensson (s)
Rune Lindberg (s)
Erland Olsson (s)
Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)

Omvårdnadsprogrammet
Sylva Lilja (v)
Informations- och serviceprogrammet Niklas Olsson (s)
TIME-gymnasiet
Jesper Magnusson (s)
Teknikprogrammet – produktion
Faraj Abu-Isefan (s)
_______________

Sign

Sign

Sign

Ersättare
Eva Ottosson (m)
Martina Andersson (kd)
Valdi Ivancic (fp)
Bengt Fröberg (m)
Kristian Eriksen (kd)
Eva Ottosson (m)
Valdi Ivancic (fp)
Hans-Göran Håkansson
(fp)
Martina Andersson (kd)
Nina Gunnarsson (m)
Nina Gunnarsson (m)
Bengt Fröberg (m)

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Skolass
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§ 10
Val av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse följande kontaktpolitiker:

Program
Individuella programmet
Internationell Baccalaureate (IB)
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet – konstruktion
Vuxenutbildningen
________________

Sign

Sign

Sign

Anne-Louise Rosell (s)
Roland Mattisson (v)
Ingegerd Holm (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Rune Lindberg (s)
Rune Lindberg (s)
Jesper Magnusson (s)

Jörgen Andersson (c)
John Andersson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Torbjörn Åkesson (c)
Jörgen Andersson (c)
John Andersson (m)
Kristian Eriksen (kd)

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Jonasson
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§ 11
Val av representanter till stipendienämnden för Postgymnasiala stipendier
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse följande ledamöter och ersättare till Stipendienämnden för Postgymnasiala
stipendier:

Ledamot
Rune Lindberg (s)
Torbjörn Åkesson (c)
________________

Sign

Sign

Sign

Ersättare
Lisa Maria Alexandersson (s)
Anna Ekström (fp)

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Handikappnämnden
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

§ 12
Val av representanter till Kommunala Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Sylva Lilja (v) som ordinarie ledamot och Kristian Eriksen (kd) som
ersättare i Kommunala Handikapprådet.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 13
Val av representant till Lokal styrelse TIME-gymnasiet/vuxenutbildningen
Ärendet utgår.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden redovisade vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Kurser och konferenser
Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i Wämö Center den 27 februari delas ut.
På grund av denna utbildning flyttas utbildningsnämndens sammanträde till
den 26 februari kl 08.30 – 12.00.
Skolriksdagen den 26-27 mars diskuteras.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 16
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 16 december 2002
Protokoll från den 7 januari 2003

Intagningskansliet

Information om mottagande och
intagning till gymnasieskolan
läsåret 2003/2004

Kommunala Handikapprådet

Protokoll från den 10 december 2002

Kommunfullmäktige

Protokoll från den 18-19 december
2002

Kommunfullmäktige

§ 173
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda

Kommunfullmäktige

§ 174
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)

Kommunfullmäktige

§ 175
Förslag om frivillig redovisning av
förtroendevaldas bisysslor

Tingsryds kommun

Samverkansavtal avseende
gymnasieutbildningar

Skolverket

Nyhetsbrev nr 12 2002.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 januari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 17
Övrigt
Ordföranden informerar om att biträdande utbildningsminister Lena Hallengren
har varit och besökt Vuxenutbildningen och TIME-gymnasiet.
Bengt Fröberg föreslår ett rullande schema för justering av protokoll.
En arbetsgrupp som har till uppgift att se över Skolplanen ska tillsättas. Ärendet
tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 februari 2003

Sign

§ 18

Bokslut – Verksamhetsberättelse 2002.

§ 19

Förändrad byggkostnad för etapp 3 i lokalplanen för gymnasieskolan.

§ 20

Remissvar: Förslag till regionala miljömål i Blekinge län.

§ 21

Uppföljning av Kunskapslyftet 1997 - 2002.

§ 22

Delegeringsärenden.

§ 23

Kurser och konferenser.

§ 24

Anmälningsärenden.

§ 25

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003

2

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid
Utbildningsförvaltningens konferensrum
onsdagen den 26 februari 2003 kl 08.30 – 12.00
Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Faraj Abu-Isefan
Martina Andersson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nadzija Medic (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-03-07

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 18 - 25

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Nadzija Medic

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 mars 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2001.147.042

§ 18
Bokslut – Verksamhetsberättelse 2002
Förslag till bokslut och verksamhetsberättelse för år 2002 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 februari 2003, § 9, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsbokslut för 2002

att

årets underskott skall balanseras i ny räkning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Tekniska förvaltningen
J Melin
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.102.291

§ 19
Förändrad byggkostnad för etapp 3 i lokalplanen för gymnasieskolan
I lokalplanen för gymnasieskolorna innehåller etapp 3 en större ombyggnation
på plan ett och två i kv Psilander samt något mindre lokalförändringar i kv Sparre
och i kv Läroverket.
Tekniska förvaltningen har tidigare beräknat samtliga ombyggnationer i etapp 3
till ca 10 Mkr vilket innebär en hyresökning om ca 1,05 Mkr per år.
Tekniska förvaltningen har runt årsskiftet meddelat att ombyggnationen i kv
Psilander etapp 3 beräknas kosta 13-15 Mkr vilket ökar årshyran med 1,2 Mkr.
Övriga åtgärder i etapp 3 är då inte inräknade.
Åtgärderna i kv Läroverket och i kv Sparre enligt ursprungliga etapp 3 ryms alltså
inte i Tekniska förvaltningens beräkningar, varför dessa får lösas på andra sätt än
planerat alternativt skjutas på framtiden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 februari 2003, § 10, föreslår
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ombyggnation i kv Psilander enligt etapp 3 till en kostnad av
13-15 Mkr samt

att

begära att Tekniska förvaltningen ombesörjer denna.

Yrkande
Rune Lindberg (s) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:
att fortlöpande rapportering skall ske till utbildningsnämnden under pågående
anbudsförfarande.
Kristian Eriksen (kd) yrkar bifall till Rune Lindbergs förslag.
Utbildningsnämnden beslutar att

Sign

att

godkänna ombyggnation i kv Psilander enligt etapp 3 till en kostnad av
13-15 Mkr samt

att

begäran att Tekniska förvaltningen ombesörjer denna

att

fortlöpande rapportering skall ske till utbildningsnämnden under pågående
anbudsförfarande.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2002.288.400

§ 20
Remissvar: Förslag till regionala miljömål i Blekinge län
Utbildningsnämnden har fått Förslag till regionala miljömål i Blekinge län för
yttrande.
Riksdagen godkände den 23 november 2001 den nya miljömålsstrukturen bestående
av 15 miljökvalitetsmål och ett 70-tal tidsbestämda, mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier som ska vara vägledande i arbetet att uppnå miljökvalitetsmålen.
Länsstyrelsen ska anpassa de nationella målen regionalt och kommunerna ansvarar
för lokala anpassningar.
Lena Netterstedt redogöra för förslag till remissvar.
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avge remissvar över Förslag till regionala miljömål för Blekinge län
enligt förslaget.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Uppföljning av Kunskapslyftet 1997 - 2002
Ärendet utgår.
________________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 22
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Attestlista för 2003. UN2003.36.003
Yttrande över Detaljplan för Pottholmen etapp 1. UN2003.17.214
Yttrande över Detaljplan för kv Havfrun, Hector m fl (Västerudd).UN2003.22.214.
Yttrande över Program Nordvästra Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar
samt program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm.
Kvalitetschef på Skolfartyget Wartena SEYW. UN2003.23.612
Beslut om utbildningsförvaltningens tjänstemannaledamöter, ordinarie och ersättare
i intagningsnämnden tillsvidare, dock längst t o m 2006-12-31. UN2003.4.102.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 23
Kurser och konferenser
Skolriksdagen den 26-27 mars diskuteras. Program kommer att skickas ut till
samtliga deltagare.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 29 januari 2003

Delegationen för IT i skolan

”I din kommun finns enorma resurser
för att utveckla skolan.”

Kommunfullmäktige

§1
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§5
Budget- och verksamhetsuppföljning
för oktober 2002

Kommunfullmäktige

§9
Reglemente för Karlskrona kommuns
krisledningsnämnd, ny lag om extraordinära händelser

Kommunstyrelsen

§ 26
Begäran om avvikelse från
kommunens grafiska profil vad gäller
handikappförvaltningens bilar

Lokal styrelse, Vuxenutbildningen

Sammanträdesprotokoll
2002-11-20

Revisorerna

Revisionsrapport FA-02:
Granskning av projekt ung 2000

Skolverket

Beslut angående ansökan från
Kompetensnavet i Emmaboda AB
om rätt till bidrag för en fristående
gymnasieskola i Emmaboda kommun.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1 2003.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 25
Övrigt
Rune Lindberg informerar om att gruppen som ska jobba med Skolplanen har påbörjat
sitt arbete.
Jesper Magnusson informerar om att programrådet för TIME-gymnasiet har haft sitt
första sammanträde.
Bengt Fröberg tar upp frågan om vad som ingår i priset för respektive program.
Frågan tas upp vid senare tillfälle.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 mars 2003

Sign

§ 26

Budgetuppföljning.

§ 27

Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2003/2004.

§ 28

Representant till Kommunrådet.

§ 29

Ändring i tillämpningstext för fonder och stipendier.

§ 30

Förslag till investeringsbudget för år 2003.

§ 31

Mötesplats Trossö.

§ 32

Ändring av personuppgiftsombud.

§ 33

Delegeringsärenden.

§ 34

Kurser och konferenser.

§ 35

Anmälningsärenden.

§ 36

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid
Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 20 mars 2003 kl 08.30 – 11.00
Beslutande

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

2

Sammanträdesprotokoll

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s) §§ 27-36
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) § 26
Nina Gunnarsson (m)

Ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) §§ 27-36
Faraj Abu-Isefan (s)
Martina Andersson (kd)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Christer Holmberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-03-24

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 26 - 36

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Christer Holmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 24 mars 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 26
Budgetuppföljning februari 2003
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas visa ett noll-resultat för år 2003. Detta
förutsätter dock att antalet elever som söker till annan kommun eller till friskolor ryms
inom förvaltningens budgeterade medel för detta ändamål. De nyligen inkomna preliminära ansökningarna utvisar dock en ökning av antalet elever som söker till fristående
skolor. Ökningen beror på att det startar en ny fristående gymnasieskola, NTI-skolan, i
kommunen från och med läsåret 2003/2004 och att antalet ansökningar till denna skola
överstiger tidigare gjorda beräkningar. När den slutliga intagningen görs i maj, kan vi se
exakt hur utfallet blir.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 14, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per 2003-02-28

att

hos kommunstyrelsen begära att 1,6 Mkr avsätts i en reserv för att täcka
de ökade kostnader som befaras uppkomma med anledning av uppstart av
ny gymnasiefriskola. Samt att nämnden återkommer till kommunstyrelsen
när exakta siffror föreligger.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Rune Lindberg (s) vill till nästa sammanträde ha en redogörelse för plan över marknadsföringsinsatser av gymnasieskolan.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Intagningsnämnden
R/Ch
SYV
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.290.612

§ 27
Preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2003/2004
Intagningsnämnden har lämnat förslag till preliminär organisation för läsåret 2003/
2004.
Estetiska programmet, Barn- och fritidsprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet har lockat avsevärt flera sökande än vad som finns platser. Däremot
har antalet sökande till Omvårdnadsprogrammet, Elprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet samt Teknikprogrammet/konstruktion minskat. Teknikprogrammet/
produktion har endast 7 sökande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 15, föreslagit utbildningsnämnden besluta
1. att

utöka Hotell- och restaurangprogrammet från 32 till 48 platser

2. att

rektor/chef för Törnströmska gymnasiet undersöker möjligheten att utöka
det Estetiska programmet

3. att

minska antalet platser på Naturvetenskapsprogrammet från 120 till 90 platser

4. att

ingen intagning görs till Teknikprogrammet inriktning produktion läsåret
2003/2004

5. att

i övrigt stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation och avvakta omvalet
i maj.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras för överläggningar i tio minuter varefter sammanträdet
återupptas.
Yrkande
Christer Holmberg (s) yrkar att fjärde attsatsen ändras enligt följande:
att
ingen intagning görs till Teknikprogrammet inriktning produktion läsåret
2003/2004 samt att skola och näringsliv skall arbeta för en positiv utveckling
av programmet för eventuell intagning inför läsåret 2004/2005.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Christer Holmbergs yrkande. Utbildningsnämnden
beslutar enligt yrkandet.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden beslutar således
1. att

utöka Hotell- och restaurangprogrammet från 32 till 48 platser

2. att

rektor/chef för Törnströmska gymnasiet undersöker möjligheten att utöka
det Estetiska programmet

3. att

minska antalet platser på Naturvetenskapsprogrammet från 120 till 90 platser

4. att

ingen intagning görs till Teknikprogrammet inriktning produktion läsåret
2003/2004 samt att skola och näringsliv skall arbeta för en positiv utveckling
av programmet för eventuell intagning inför läsåret 2004/2005.

5. att

i övrigt stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation och avvakta omvalet
i maj.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Inger Sjöblom
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2003.6.701

§ 28
Representant till Kommunrådet
Under ett antal år har Karlskrona kommun framgångsrikt arbetat kommunövergripande
för att hjälpa barn och ungdomar som haft stora svårigheter att fungera i samhället.
Arbetet har varit mycket konkret och i och med att flera förvaltningar samverkat har
bra resultat nåtts.
Utbildningsnämnden har representerats av Inger Sjöblom som haft mandat att agera
för att nå uppsatta individmål.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 16, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

utse Inger Sjöblom att vara utbildningsnämndens representant i Kommunråd
”Svarte Petter” t o m 2003-12-31.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia:
B Jonasson
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2003.50.046

§ 29
Ändring i tillämpningstext för fonder och stipendier
Den nu gällande tillämpningstexten för vissa stipendium och fonder är inte anpassad
till den nya och förändrade programstruktur som idag gäller för gymnasieskolans utbildningar. Vissa utbildningar har idag inte möjlighet att söka stipendium, då dessa
inte omfattas av tillämpningstexten, trots att utbildningssektorn finns inom det ämnes-/
yrkesområde som behandlas i texten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 17, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen ändring i tillämpningstexten för fonder och stipendium.

Yrkande
Anne-Louise Rosell (s) yrkar följande:
att inför våren 2004 göra en översyn av till lämpningstexten med tanke på ändrad
sökandebild inom gymnasieskolan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet. Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna föreslagen ändring i tillämpningstexten för fonder och stipendium

att

inför våren 2004 göra en översyn av tillämpningstexten med tanke på ändrad
sökandebild inom gymnasieskolan.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
R
IT-samordnare
Utv.ch
Uc
Adm.ch
§ 30
Förslag till investeringsbudget för år 2003

8

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

Utbildningsförvaltningen har tilldelats ett investeringsutrymme på 3,2 mkr för
år 2003. Det råder dock vissa oklarheter angående vilken IT-utrustning som ska
köpas in med investeringsmedel och vilken som ska hyras via IT-enheten i framtiden.
För att skapa utrymme/beredskap för plötsligt uppkomna investeringsbehov, t ex
maskinhaverier eller dyrare utrustning som inte längre går att reparera etc, föreslås
att det avsätts en större reserv än brukligt. Från denna reserv bör medel kunna avropas för investeringar efter ansökan hos förvaltningschefen.
Varje ansvarig har att prioritera investeringsbehov inom given ram för sin verksamhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 18, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa investeringsbudget för år 2003 enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Rune Lindberg (s) önskar löpande redovisning angående inköp/hyra av IT-utrustning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförv.
Akten
§ 31
Mötesplats Trossö

9

Sammanträdesprotokoll
2003.30.040

Under 2001 kom Ungdomsrådet i Karlskrona till kommunen med önskemål om att
få stöd för att starta upp en mötesplats på Trossö/Ronnebygatan. Ungdomarna vill
ha en central mötesplats för att minska busliv och skadegörelse.
Mot bakgrund av möjligheten att testa projektet under ett försöksår samt lämnade
direktiv/överenskommelser föreslås gemensam finansiering mellan kommunens
berörda förvaltningar uppgående till 800 tkr, för 2003. Sponsorfinansiering via
näringslivsaktiviteter beräknas uppgå till minst 150 tkr vilket skulle ge en sammanlagd
finansiering om 950 tkr.
Direkt berörda förvaltningar (idrotts- och fritid, barn- och ungdom, utbildnings- samt
socialförvaltningen) föreslås besluta medfinansiera projektet med 200 tkr/förvaltning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2003-03-06, § 19, ställt sig bakom förslag
att medfinansiera projektet med 200 000 kr.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att anslå 200 000 kr till nämnda projekt för år 2003
att

medel tas ur nämndens reserv för år 2003

Yrkanden
Anne-Louise Rosell (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att inför budgetarbetet 2004 föra vidare diskussioner kring finansieringen av
eventuell fortsättning av projektet för att undvika den idag uppkomna
situationen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Anne-Louise Rosells yrkande. Utbildningsnämnden
beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anslå 200 000 kr till nämnda projekt för år 2003

att

medel tas ur nämndens reserv för år 2003

att

inför budgetarbetet 2004 föra vidare diskussioner kring finansieringen av
eventuell fortsättning av projektet för att undvika den idag uppkomna
situationen.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Petersson
N Ellis
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2003.51.005

§ 32
Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen är enligt personuppgiftslagen ansvarig att ha kontroll
på de personuppgifter och register som hanteras inom nämndens ansvarsområde
följer lagstiftningen. Kontrollmyndighet är Datainspektionen. Då Björn Petersson,
som varit nämndens personuppgiftsombud, övergår till andra uppgifter måste nytt
ombud utses.
Utbildningsförvaltningen föreslår att denna uppgift nu övertas av Niclas Ellis, Vuxenutbildningen. Överlämnande av uppgifter sker under april månad.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att från 2003-04-01 utse Niclas Ellis som nytt personuppgiftsombud.
Utbildningsnämnden beslutar
att

från 2003-04-01 utse Niclas Ellis som nytt personuppgiftsombud.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 33
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Särskilda prövningar. UN2003.53.610
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4. UN2003.31.214
Planprogram för Lupinen 12 mfl. UN2003.32.214
Förordnande av M Thornéus som vikarierande utbildningschef. UN2003.48.023
Förordnande av T Rönneholm som vikarierande utbildningschef. UN2003.48.023
Fastställande av interkommunala ersättningar för vårterminen 2003. UN2003.45.605
Beslutsattest för redovisning. UN2003.36.003
Beslutsattest för Vuxenutbildning och TIME-gymnasium. UN2003.36.003
Beslutsattest för miljö- och kvalitetsfrågor. UN 2003.36.003
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 mars 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 34
Kurser och konferenser
Inbjudan har kommit från Svenska Kommunförbundet angående konferensen
”Kommunal samverkan kring gymnasieskolan”.
Rune Lindberg (s) anmäls till konferensen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 35
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 26 februari 2003

Kommunfullmäktige

§ 24
Förslag till reviderat handikappolitiskt
program

Skolverket

Flera språk fler möjligheter
Särtryck av rapport 228

Skolverket

NOT-bladet nr 38

Skolverket

Nyhetsbrev nr 3 2003.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 februari 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 36
Övrigt
Nina Gunnarsson (m) frågar varför inte hon blivit kallad till programrådet för
TIME-gymnasiet. Viktigt att både ordinarie och ersättare blir kallade.
Rune Lindberg (s) informerar om att både Fordonsprogrammets och Byggprogrammets yrkesråd har haft sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 april 2003

Sign

§ 37

Budgetuppföljning.

§ 38

Förslag angående Lokala styrelser och Programråd.

§ 39

Förslag till bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor.

§ 40

Kvalitetsredovisning 2002.

§ 41

Namnförslag på Resursenheten.

§ 42

Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.

§ 43

Delegeringsärenden.

§ 44

Kurser och konferenser.

§ 45

Anmälningsärenden.

§ 46

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid
Vuxenutbildningen
onsdagen den 16 april 2003 kl 08.30 – 11.45
Beslutande

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

1

Sammanträdesprotokoll

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s) kl 10.25-11.45 (beslutssmtr)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Sylva Lilja (v)

Ersättare

Torbjörn Åkesson (c)
Martina Andersson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
rektor Anita Wranker
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-04-23

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 37 - 46

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 23 april 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

2

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 37
Budgetuppföljning per den 31 mars 2003
Utbildningsnämndens verksamhet förväntas kunna bedrivas inom givna budgetramar
under året.
De osäkerhetsfaktorer, främst vad gäller sökandebilden inför läsåret 2003/2004, kvarstår dock och någon klarhet i detta kommer inte att finnas förrän efter det att den slutliga
intagningen är klar i början av sommaren. Om de prognoser som lades fram per den
28 februari 2003 slår in är det knappast troligt att utbildningsnämnden kommer att erhålla kompensation för ökad kostnad på grund av den nystartade friskolan.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2003

att

med anledning av kommunens ansträngda ekonomi, uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten
kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 april 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.211.612

§ 38
Lokala styrelser och programråd
Det finns ett politiskt uppdrag att se över nuvarande former för lokala styrelser och
programråd inom gymnasieskolan. Syftet är att ta fram en modell för hur lokala
styrelser och programråd skall fungera framöver för att på bästa sätt ta tillvara alla
möjligheter till elevdemokrati.
En arbetsgrupp bestående av två politiker, två tjänstemän och fem elevrepresentanter
har arbetat med frågan.
Lokala styrelser
Frågor som är viktiga att en lokal styrelse att kunna påverka/besluta om är bl a:
• besluta om fördelningen av undervisningstiden över läsåren
• besluta om lokalt valbara kurser
• beslut om arbetsplaner
• utformningen av skolans arbetsmiljö
• utformningen av åtgärder för att motverka alla former av trakasserier och
mobbning bland elever och anställda
• samverka med universitet och högskolor samt arbetslivet utanför skolan
• samverkan med SYV- och elevvården om arbetets uppläggning, innehåll och
vilka prioriteringar som skall göras
• utvecklingen av skolans internationella kontakter
Förutom egna uppgifter bör de lokala styrelserna vara remissinstanser i frågor/ärenden
som berör elevernas dagliga verksamhet och framtid där nämnden eller delegat skall fatta
beslut. Exempel kan vara frågor om organisation, arbetsmiljö, lokaler m m. Avsikten är
att de lokala styrelserna i så stor omfattning som möjligt skall vara med i processer och i
beredning av ärenden, innan beslutsförslag tas fram.
Beroende på skolans storlek kan det vara lämpligt att ha mellan 9 och 13 ordinarie
ledamöter i en lokal styrelse.
Kontaktpolitiker bör träffa de lokala styrelserna en gång per termin.
För att kunna vara en reell remissinstans åt nämnden bör de lokala styrelserna ha
möten/sammanträden en gång per månad under terminstid, synkroniserade med
nämndens sammanträdesdagar.
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Programråd
Arbetsgruppen föreslår att samtliga studievägar/program skall ha programråd med
följande sammansättning:
• Nämndsledamot och ordförande (från den politiska majoriteten)
• Nämndsledamot och vice ordförande (från oppositionsparti)
• Rektor (sammankallande tillsammans med ordförande)
• Lärarrepresentant (ev flera)
• Elevrepresentant (ev flera)
• Representant från det lokala näringslivet och/eller högskolan
• Representant från arbetstagarorganisationer som är kopplade till programmets
verksamhet
Programrådens huvudsakliga uppgift bör ses som en kanal för elever, personal och
skolledning att informera och diskutera med näringsliv och myndigheter om utvecklingen
inom skolan och i övriga samhället m m. I grunden bör inte programråden ha några
beslutsbefogenheter. Exempel på uppgifter kan vara att bevaka:
• att det lokala behovet av utbildning är väl tillgodosett och tidsenligt
• att utbildningen följer de tankar och intentioner som skolan m fl har
• att innehållet i utbildningen svarar mot krav från näringsliv och
högskola/universitet
• att informera handledare för arbetsplatsförlagd utbildning (APU) om förändringar
och nya tankar/idéer
• att APU-platser finns i tillräcklig omfattning och att praktiken håller en god
kvalitet
Programråden föreslås sammanträde 1-2 gånger per termin.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 april 2003, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att omgående starta processen
att bilda lokala styrelser som senast höstterminsstarten 2003 skall fungera
enligt ovan redovisad modell

att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att se till att samtliga studievägar/program senast höstterminen 2003 skall ha fungerande programråd
enligt ovan redovisad modell.

Yrkande
Rune Lindberg (s) yrkar en tilläggsattsats enligt följande:
att utvärdering av arbetet med lokala styrelser skall ske efter ett år.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att omgående starta processen
att bilda lokala styrelser som senast höstterminsstarten 2003 skall fungera
enligt ovan redovisad modell

att

uppdra åt rektor/chef vid gymnasieskolorna att se till att samtliga studievägar/program senast höstterminen 2003 skall ha fungerande programråd
enligt ovan redovisad modell

att

utvärdering av arbetet med lokala styrelser skall ske efter ett år.

________________
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§ 39
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor år 2003
Hemkommunen är skyldig att lämna bidrag för alla elever som genomgår gymnasieutbildning vid, av Skolverket, godkänd fristående gymnasieskola oavsett om hemkommunen kan erbjuda motsvarande utbildning inom den kommunala gymnasieskolan eller ej. I Skolverkets beslut om tillstånd fastställs till vilket nationellt program
en viss utbildning ska hänföras i bidragshänseende.
Från och med den 1 januari 2003 gäller ett nytt system för hur detta bidrag ska beräknas.
Det system som gällde före årsskiftet innebar att bidraget till friskolan fastställs av
regeringen för ett år i taget i den s k riksprislistan. Detta bidrag var lika stort för alla
oavsett varifrån eleven kom och oavsett hemkommunens kostnad för motsvarande program.
Från och med årsskiftet gäller däremot följande:
1. Bidraget ska i första hand motsvara den kostnad som elevens hemkommun har för
det nationella program som utbildningen hänförts till av Skolverket.
2. Om ett sådant program ej finns i elevens hemkommun, men den kommun där den
fristående skolan är belägen anordnar programmet, ska bidraget motsvara
kostnaden för det programmet i den kommunen.
3. Om programmet varken finns i hemkommunen eller i lägeskommunen, ska det
belopp utbetalas som fastställs av Skolverket.
Utbildningsförvaltningen har räknat fram förslag till bidragsbelopp för de nationella
program som anordnas vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor. Bidragsbeloppen
har räknats fram med hjälp av den budgetmodell som Skolverket tagit fram.
Utgångspunkten har varit att de fristående gymnasieskolorna ska tilldelas samma
resurser som motsvarande program i den kommunala gymnasieskolan tilldelas genom
vårt resursfördelningssystem. De kostnader som inte ingår i resursfördelningssystemet
har fördelats enligt schablon. Vid fördelning av lokalkostnaderna har utgångspunkten
varit beräkningsunderlaget för den interkommunala prislistan. Övriga kostnader som ej
ingår i resursfördelningen har fördelats med ett enhetligt belopp per elev. Hänsyn har
även tagits till kommungemensamma kostnader som är hänförbara till gymnasieskolans
verksamhet.
Eftersom de fristående gymnasieskolorna saknar avdragsrätt för ingående moms har
ett tillägg på 6% gjorts på framräknade budgetbelopp per elev. Lönekostnadsökningarna
för år 2003 har beräknats till 3,1% räknat fr o m 1 april 2003 (3,4% för lärare och 2,6%
för övrig personal).
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Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att fastställa bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor enligt förslaget
att gälla för kalenderåret 2003.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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2003.80.619

§ 40
Kvalitetsredovisning 2002
Enligt SFS 1997:702 ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig
kvalitetsredovisning. Den ska innehålla en bedömning av hur väl de nationella målen för
utbildningen uppnåtts samt vilka åtgärder som ska vidtas om målen inte nåtts.
De frivilliga skolformerna i Karlskrona omfattas av gymnasieskolorna, grundläggande
och gymnasiala vuxenutbildningen samt svenska för invandrare.
Förutom de olika enheternas egna prioriterade mål så har alla bedömt två prioriterade mål
från Skolplanen:
• Skolans åtagande gentemot eleven innebär att vi skall arbeta aktivt mot droger,
rasism och våldstendenser genom att rektor varje läsår avsätter tid och resurser för
detta
• Skolans åtagande avseende demokrati innebär att vi skall i undervisningen lära
eleverna respekt för de grundläggande fri- och rättigheterna och aktivt motverka
främlingsfientlighet, rasism och antidemokratiska företeelser.
Lena Netterstedt redovisar kvalitetsredovisningen vilken innehåller följande rubriker:
1. Bakgrund
2. Mål
3. Resultat och måluppfyllelse
4. Åtgärder för utveckling
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 april 2003, § 24, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen för 2002.

Rune Lindberg (s) tackar Lena Netterstedt för ett bra genomfört arbete och påpekar
att det är nu arbetet börjar.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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2003.65.612

§ 41
Namnförslag på Resursenheten
I samband med Chapmanskolans delning år 2001 namngavs inte den enhet som svarar
för det Individuella programmet och den samlade specialundervisningen. I stället behölls
det namn som fanns under organisationsutredningen – Resursenheten.
Personal och elever har upplevt detta som att man saknar en skolidentitet och föreslår nu
att skolan namnges. Två förslag har inkommit:
1. Psilandergymnasiet
2. Fischerströmgymnasiet
Namnet Psilandergymnasiet föreslogs tidigare men avvisades på grund av koppling till
kvartersbenämningen Psilander.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 april, § 25, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

Resursenheten fortsättningsvis skall heta Fischerströmgymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar
att

Resursenheten fortsättningsvis skall heta Fischerströmska gymnasiet.

_______________
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§ 42
Förslag till yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
2003-2006
Handlingsplanen är i stort sett välskriven med ett positivt synsätt. Arbetsförmedlingens
roll och medverkan/samverkan kan inte nog betonas.
Under rubriken Arbete talas om valideringscentrum hösten 2003. Här bör Vuxenutbildningen vara en självskriven del.
Under rubriken Barnomsorg, skola och utbildning bör vikten av att ha goda kunskaper
i det svenska språket betonas så starkt som möjligt. Inte minst gäller detta för våra
barn och tonåringar, som inte kan göra sig själva rättvisa och då de studiemål som de
egentligen är kapabla att klara av, om deras kunskaper i svenska språket inte är tillfredställande. Likaså är det viktigt att de så tidigt som möjligt studerar engelska, eftersom
de utan detta kärnämne inte kommer in på ett nationellt program i gymnasieskolan.
För de vuxna invandrarna finns det undervisning i ”svenska för invandrare” med undervisning på olika kunskapsnivåer och ”svenska som andra språk”.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att yttra sig enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt förslaget.
________________
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§ 43
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 44
Kurser och konferenser
Göran Palmér påminner om att Jan Björkman kommer till utbildningsförvaltningen
den 12 maj.
_______________
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§ 45
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 31 mars 2003

Barn- och ungdomsnämnden

§ 38
Yttrande angående Projekt – Mötesplats Trossö

Revisionen

Revisionsrapport FK-02:
Granskning av avyttring av kommunal
egendom

Skolverket

Fotnoten 2/03

Skolverket

Årsrapport 2002

Sunnadalskolan

Inbjudan till teatern: ”Skytten &
Draken”

_______________
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§ 46
Övrigt
Ingegerd Holm påpekar att det är viktigt att alla programråden fungerar.
Kristian Eriksen informerar om möte med gymnasiesärskolan.
Rune Lindberg påminner om möte angående Skolplanen.
Sylva Lilja poängterar vikten av att göra en lättläst version av Skolplanen.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

22 maj 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2003

Sign

§ 47

Delårsbokslut per den 30 april 2003.

§ 48

Förslag till utbildningsorganisation.

§ 49

Remissvar: Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003.

§ 50

Delegeringsärenden.

§ 51

Kurser och konferenser.

§ 52

Anmälningsärenden.

§ 53

Övrigt.
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Sign
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1

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid
Fordonsprogrammets lokaler, Rosenholm
onsdagen den torsdagen den 22 maj 2003 kl 08.30 – 11.20
Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Niklas Olsson (s)
Martina Andersson (kd)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Jonas Palmberg (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrick Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva Ottosson (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-05-28

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 47 - 54

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 maj 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 47
Delårsbokslut per den 30 april 2003
Utbildningsnämndens delårsbokslut visar ett resultat per den 30 april 2003 på –11 mkr.
Att resultatet är negativt för det första tertialet beror på förvaltningens kostnadsstruktur.
Förvaltningen erhåller kommunbidrag jämnt fördelat över året samtidigt som kostnaderna är högre under terminstid än under sommarlovet. Ferielöner och uppehållslöner som till stor del utgår i stället för månadslön under sommarlovet tjänas in och
kostnadsförs under perioden dessförinnan. Det redovisade resultatet är sämre än vad
man kunde förvänta sig om man ser till tidigare år. Detta beror bl a på att andelen
personalkostnader är högre i år än tidigare år. Inför hösten kommer därför personalsidan att dras ned för att nå budgetbalans. Utbildningsnämndens verksamhet förväntas därmed kunna bedrivas inom givna budgetramar under året.
Det finns dock en överhängande risk för underskott som främst beror på osäkerheter
när det gäller det interkommunala nettot. Någon klarhet i detta kommer inte att finnas
förrän efter det att den slutliga intagningen är klar i början av sommaren.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna delårsbokslut per den 30 april 2003

att

med anledning av kommunens ansträngda ekonomi, uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader och vidta nödvändiga
åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 48
Förslag till utbildningsorganisation 2003/04
Intagningsnämnden har inkommit med förslag till ändrad utbildningsorganisation
för gymnasieskolan läsåret 2003/04.
7,6% av eleverna på grundskolorna i kommunen har ändrat sitt förstahandsval.
Marginella förändringar har skett på de olika programmen. En nämnvärd ökning
märks på Barn- och fritidsprogrammet, Elprogrammet och Omvårdnadsprogrammet.
Totalt har 14 st nya 1:a handssökande tillkommit. F n är 84% intagna på förstahandsval.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

utöka Fordonsprogrammet från 32 till 40 platser

att

i övrigt stå fast vid nuvarande utbildningsorganisation.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 49
Remissvar: Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003 är sänt till utbildningsnämnden
för yttrande.
Det nuvarande jämställdhetsprogrammet 2002 är fortfarande aktuellt och där finns
förslag som ännu inte är genomförda.
Lena Netterstedt redogör för de ändringar som gjorts i jämställdhetsprogrammet samt
förslag till yttrande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 maj, § 28, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att besvara remissen enligt förslaget.
Jonas Palmberg (s) föreslår ett tillägg i texten där männen i Karlskrona kommun uppmanas att i högre grad ta ut föräldraledighet.
Utbildningsnämnden beslutar besvara remissen enligt förslaget med tillägg.
________________
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§ 50
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Lokal inriktning Administration inom Handels- och administrationsprogrammet.
UN2003.95.612
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Massageterapi – massage/muskulering/
stretching.
Fastställande av lokal kurs: Massageterapi – mental träning.
Fastställande av lokal kurs: Massageterapi – anatomi/fysiologi.
Fastställande av lokal kurs: Massageterapi – idrottsmedicin.
Förordnande av A Hjelm som vik utbildningschef. UN2003.48.023
Förordnande av B Jacobsen som vik utbildningschef. UN2003.48.023
_______________
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Sign
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Sammanträdesdatum Blad

22 maj 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 51
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid sammanträdet.
_______________
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§ 52
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Protokoll från den 23 april 2003

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Nyhetsbrev ”Frispark”

Kommunfullmäktige

§ 37
Bokslut för Karlskrona kommun
2002 samt bokslutsdispositioner

Kommunfullmäktige

§ 48
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 51
Yttrande över länsstyrelsens förslag
till regionala miljömål för Blekinge

Kommunfullmäktige

§ 54
IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 57
Balansförteckning över ej besvarade
motioner den 1 mars 2003

Kommunstyrelsen

§ 59
Budgetuppföljningsrapport den 28
februari 2003

Programråd TIME

Protokoll 2003-04-16

Ungdomsrådet

Verksamhetsberättelse 2002

Skolverket

Nyhetsbrev nr 4

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 juni 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 juni 2003

Sign

§ 54

Budgetuppföljning per den 31 maj.

§ 55

Svar på motion: Angående upplysningskampanj om kommunismens brott mot
mänskligheten.

§ 56

Svar på skrivelse från arbetsgrupp inom Omvårdnadsprogrammet.

§ 57

Delegeringsärenden.

§ 58

Kurser och konferenser.

§ 59

Anmälningsärenden.

§ 60

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid
Utbildningsfartyget Wartena
onsdagen den 18 juni 2003 kl 09.30 – 10.00
Beslutande

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

1

Sammanträdesprotokoll

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

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Martina Andersson (kd)
Sylva Lilja (v)

Ersättare

Niklas Olsson (s)
Jonas Palmberg (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Anders Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-06-25

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 54 - 60

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25 juni 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

2

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 54
Budgetuppföljning per den 31 maj 2003
Utbildningsnämndens redovisade resultat i delårsbokslutet var av olika orsaker sämre
än förväntat. Någon ytterligare försämring mot det förväntade har inte skett under
maj månad, varför utbildningsnämndens verksamhet förväntas kunna bedrivas inom
givna ramar under året.
Den överhängande risken för underskott som berördes i delårsbokslutet kvarstår dock.
Det stora osäkerhetsmomentet är fortfarande det interkommunala nettot. Någon klarhet i detta kommer inte att finnas förrän efter den slutliga intagningen är klar och det
slutliga utfallet är klart först efter det att skolan börjat eftersom avhopp och reservintagningar kan göras även därefter.
Eftersom risken för underskott är stor bör de reserver som finns hållas inne tills vidare.
Vidare har åtgärder i form av framflyttande av tillsättning av ett antal tjänster till efter
årsskiftet beslutats.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj 2003

att

med anledning av risken för underskott i förvaltningens ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att vidta nödvändiga åtgärder så att deras respektive verksamheter kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2003.99.109

§ 55
Svar på motion: Angående upplysningskampanj om kommunismens brott
mot mänskligheten
Motionen har varit utsänd till gymnasieskolorna och Vuxenutbildningen. Inkomna
svar redovisar på vilket sätt undervisningen bedrivs när det gäller olika ideologier
som bryter mot mänskligheten.
Gymnasieskolorna och Vuxenutbildningen utgår från skolans värdegrund och de
mänskliga rättigheterna och skolorna tar aktivt avstånd från och undervisar om de
ideologier som inte överensstämmer med dessa.
Kommunismen som ideologi och den praktiska konsekvensen belyser vi ingående
i både A- och B-kurserna inom samhällskunskap och historia. I undervisningsmaterialet finns ett rikt bildmaterial och omfattande dokumentation som belyser
utvecklingen och formar diskussionerna i klassrummet.
Den upplysningskampanj som efterlyses bedrivs redan i våra klassrum.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

anse motionen besvarad enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
2003.141.612
R/Ch Törnströmska gymnasiet
R/Ch Vuxenutbildningen
Akten
§ 56
Angående skrivelse från arbetsgrupp inom Omvårdnadsprogrammet
En arbetsgrupp inom Omvårdnadsprogrammet har inkommit med hemställan om
resurser för utveckling av programmet i samverkan med Landstinget Blekinge och
Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun.
Arbetsgruppen hemställer om resurser för att fullfölja påbörjat utvecklingsarbete. För
utbildningsförvaltningens räkning 135 timmar totalt.
Utbildningsförvaltningen har idag en mycket ansträngd budget och tvingas bl a senarelägga planerade personalförstärkningar för att klara balanskravet 2003. Därför finns
inga ekonomiska möjligheter att idag tillskjuta nya medel. Det är dock angeläget med
ett utvecklingsarbete i frågan varför alla vägar bör prövas. Utbildningsförvaltningen ser
frågan i första hand som en rektorsområdesfråga och ärendet skall i första hand lösas på
denna nivå.
Därför bör rektor/chef för Törnströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen handlägga
frågan och se om möjligheter finns att inom befintliga tjänster frigöra tid exempelvis
inom planerings- och kompetensutvecklingstid (104 timmar/anställd) för nämnda utvecklingsarbete.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden förslås besluta
att

uppdra åt rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen
att undersöka möjligheten att omfördela tid för utveckling enligt ovan.

Yrkande
Sylva Lilja (v) yrkar tilläggsattsats enligt följande:
att

uppdra åt rektor/chef att inför arbetsutskottets sammanträde i september
göra en uppföljning av ärendet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Sylva Liljas yrkande. Utbildningsnämnden
bifaller yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar
att

uppdra åt rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet och Vuxenutbildningen
att undersöka möjligheten att omfördela tid för utveckling enligt ovan

att

uppdra åt rektor/chef att inför arbetsutskottets sammanträde i september
göra en uppföljning av ärendet.
________________
Sign

Sign

Sign
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§ 57
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare.
UN2003.98.046
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Röst och rörelse, 50 poäng.
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Datorkunskap, 100 poäng.
Fastställande av kursplan för lokal kurs: Datorkunskap, reviderad, 100 poäng.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 juni 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 58
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

6

Sign
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§ 59
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Presidieprotokoll från den 2 juni
2003-06-23

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från den
28 maj 2003

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll från den
21 maj 2003

Kommunfullmäktige

§ 66
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 73
Investeringsbeslut och medel för
ombyggnad av verkstadshall i kv
Psilander

Kommunfullmäktige

§ 74
Förslag till ombudgetering år 2003
samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006

Kommunfullmäktige

§ 75
Rosenholms idrottscentrum

Lokal styrelse Vuxenutbildningen
och TIME-gymnasiet

Sammanträdesprotokoll från den
7 maj 2003

Socialnämnden

§ 82
Halvårsrapport avseende projekt
”Karlskrona samlas mot droger”

Skolverket

Nyhetsbrev nr 5

Familjen Kindblad

Tackkort

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 60
Övrigt
Ändrat datum för augustisammanträdena
Utbildningsnämnden beslutar
att

arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 18 augusti kl 08.30

att

utbildningsnämndens sammanträde flyttas till den 29 augusti kl 08.30

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 augusti 2003

Sign

§ 61

Budgetuppföljning per den 31 juli 2003.

§ 62

Budget 2004 och planer för 2005-2006.

§ 63

Revidering av: Handlingsplan för elevvården och Handlingsplan vid kriser och
katastrofer.

§ 64

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola, NTIskolan i Karlskrona kommun.

§ 65

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola, Tultra
Utbildning AB i Kalmar kommun.

§ 66

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB.

§ 67

Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Baggium i Kalmar kommun.

§ 68

Slutrapport Samverkansprojekt: Nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund.

§ 69

Delegeringsärenden.

§ 70

Kurser och konferenser.

§ 71

Anmälningsärenden.

§ 72

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
fredagen den 29 augusti 2003 kl 08.30-12.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s) 10.00-12.10
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) 08.30-10.00 föredragning
Nina Gunnarsson (m)
Torbjörn Åkesson (c)

Närvarande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) 10.00-12.10
Mårten Ekblad (s)
Susanne Weigel (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Patrik Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva Ottosson (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen 2003-09-04

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 61- 72

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 september 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 61
Budgetuppföljning per den 31 juli 2003
Utbildningsnämnden förväntas visa ett negativt resultat för år 2003 med ca 3,5 mkr.
Underskottet beror på ett sämre interkommunalt netto än beräknat och bygger på den
sökandebild som gällde den 7/8. Resultatet förutsätter att samtliga verksamheter, förutom det interkommunala nettot, kan bedrivas inom respektive budgetram.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 18 augusti 2003, § 34, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 juli 2003

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma i samband med
delårsbokslutet per den 31 augusti med förslag till åtgärder för att minimera
det befarade underskottet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 62
Budget 2004, planer 2005 – 2006
Budgetförslaget för år 2004 är balanserat i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige fastställda budgetförutsättningarna. Detta har endast varit möjligt genom
kraftiga besparingar inom kommunala gymnasieskolans organisation. Från hösten
2003 reduceras verksamheten med drygt 10 tjänster. Orsaken till detta är en markant
ökning av antalet elever som väljer att studera på gymnasiefriskolor ofta då med
specialinriktning. Även det nyetablerade NTI-gymnasiet har rekryterat större elevgrupp än förväntat. De senaste åren tycks också antalet elever som hoppar av årskurs ett öka. Dessa elever återkommer med nytt gymnasieval året därpå. Detta innebär att ett större antal elever får en fyraårig gymnasieperiod än tidigare.
Antalet elever i den kommunala gymnasieskolan beräknas ej minska trots ett ökat
utflöde till friskolorna varför effekten blir en minskad personaltäthet. Den minskade
personaltätheten från 7,8 lärare/100 elever till 7,6 går stick i stäv med det arbete som
under tidigare år bedrivits för att få mindre undervisningsgrupper och mer stöd i undervisningen. Det är vidare tvärt emot vad som var tanken med det statsbidrag för
personalförstärkningar inom skolan som infördes för några år sedan. Det får vidare
också konsekvenser för de elever som studerar på gymnasiefriskolor genom att de
kommunala bidragen till dessa kommer att minska. Bidragen ska motsvara anslagen
som de olika programmen får i den kommunala skolan och om dessa minskar så
minskar även bidragen till friskolorna i motsvarande mån.
Både gymnasieskolan och vuxenutbildningen står inför stora förändringar, vilka innebär större krav på anpassning till elevens behov och förutsättningar, förslag till gymnasiereform och ny skollag har presenterats och proposition väntas.
Det har varit nödvändigt att för de två sista åren i budgetperioden föra över en del av
kostnaden för ökningen av antalet elever hos annan huvudman till tilläggsförslaget. Att
lägga ytterligare sparbeting utöver de som föreslås i grundförslaget skulle äventyra
utbildningens kvalitet.
Utbildningsnämnden begär 1,65 mkr för år 2004 ur Wernerssonreserven för att tillgodose ett behov av elevstöd. Medlen avses att användas till att:
- tillsätta 3,0 lärartjänster för att öka personaltätheten och förutsättningarna att tillgodose stödet till eleverna
- tillsätta 1,0 tjänst för att stärka den elevsociala sektorn.

Sign

Sign

Sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 35, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anta föreliggande budgetförslag

att

anta föreslaget tilläggsförslag för år 2005 – 2006

att

hos kommunstyrelsen begära att 1,65 miljoner kronor ur avsatt reserv för
Wernersson-pengar tillförs utbildningsnämnden att användas enligt bilagda
förslag.

Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga gruppens vägnar följande tilläggsattsats:
att lägga till 2 mkr för år 2004 i tilläggsförslaget samt att ändra sista stycket i
missivet till följande: Det har varit nödvändigt att föra över en del av kostnaden
för ökningen av antalet elever hos annan huvudman till tilläggsförslaget. Att lägga
ytterligare sparbeting utöver de som föreslås i grundförslaget skulle äventyra
utbildningens kvalitet.
Anne-Louise Rosell (s) yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kristian Eriksens
m fl tilläggsyrkande. Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anta föreliggande budgetförslag

att

anta föreslaget tilläggsförslag för år 2005 – 2006

att

lägga till 2 mkr för år 2004 i tilläggsförslaget samt att ändra sista stycket i
missivet till följande: Det har varit nödvändigt att föra över en del av kostnaden
för ökningen av antalet elever hos annan huvudman till tilläggsförslaget. Att lägga
ytterligare sparbeting utöver de som föreslås i grundförslaget skulle äventyra
utbildningens kvalitet.

att

hos kommunstyrelsen begära 1,65 mkr för år 2004 ur avsatta Wernerssonreserven att använda till ovan nämnda tjänster.

________________

Sign

Sign

Sign
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2003.175.610
2003.176.610

§ 63
Revidering av handlingsplaner
Kurator Inger Sjöblom har haft i uppdrag att revidera handlingsplanerna Kriser och
katastrofer samt Elevvårdsprogrammet.
Båda har varit på remiss där rektor/chef skulle ombesörja så alla berörda fick del av
förslagen. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal, SKTF, SSR och
Elevrådet fick också handlingsplanerna på remiss.
Eftersom Chapmanskolan delats i flera skolor har ändringar gjorts så ordval och
benämningar passar. I Elevvårdsprogrammet har ett nytt avsnitt lagts till; Elevforum.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna de föreslagna revideringarna av de två handlingsplanerna
Kriser och katastrofer samt Elevvårdsprogrammet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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2003.90.631

§ 64
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola
(NTI-skolan) i Karlskrona
NTI-skolan har hos Skolverket begärt att få starta ett medieprogram med inriktning
mot medieproduktion i Karlskrona läsåret 2004/2005. Antalet utbildningsplatser är
planerade till 60 per årskurs, totalt 180 platser.
Karlskrona kommun genom sin utbildningsförvaltning har sedan nuvarande gymnasieprogram skapades erbjudit medieprogrammet med just inriktning mot medieproduktion.
Antalet intagningsplatser är f n 60 per årskurs.
Antalet elever som har medieprogrammet som förstahandsval hösten 2003 är drygt 60
varför behovet inom regionen bedöms vara fullt tillgodosett. Den kommunala utbildningen håller en hög kvalité och är under ständig förnyelse och omprövning. Lokalerna
är centralt belägna och speciellt anpassade till den aktuella utbildningen genom en omoch tillbyggnad av hela skolan som gjordes för ca 7 år sedan. En stor del av utrustningen är unik för medieprogrammet och inte användbar inom andra verksamheter inom
Karlskrona kommun.
Den bedömning Karlskrona kommun gör är att regionen definitivt inte har behov av
en dubblerad medieutbildning (samma inriktning). Konsekvensen av en NTI-skola
med denna inriktning blir att den kommunala delen får färre elever än vad verksamheten och organisationen dimensionerats utifrån. Detta innebär rimligtvis att kvalitén
inte kan hållas på dagens höga nivå. En mellan två huvudmän splittrad utbildning – i
mindre skala – kan inte heller anses gynna eleverna i regionen.
De ekonomiska konsekvenserna blir betydande när delar av eller hela utbildningen
inom media kan komma att behöva läggas ned. Speciellt anpassade lokaler och unik
utrustning kommer inte att kunna nyttjas till andra ändamål utan betydande merkostnader. Personal kommer också att bli övertalig och troligen ge kommunen s k avvecklingskostnader.
Karlskrona kommun och utbildningsförvaltningen ser inga skäl ur elevperspektiv att
lämna ett positivt yttrande till NTI-skolans medieutbildning. Ur kommunalekonomisk
synpunkt riskerar Karlskrona kommun mycket kännbara konsekvenser om den kommunala utbildningen kraftigt måste minskas eller ett nationellt program helt läggs ned.
Om den kommunala utbildningen läggs ned kommer programmet knappast att kunna
startas upp igen om NTI-skolan av någon anledning väljer att låta medieprogrammet
i Karlskrona utgå ur sitt utbud.
Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande enligt ovan.

Yrkanden
Ann-Louise Rosell (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Bengt Fröberg (m) yrkar avslag på förvaltningens förslag och yrkar följande
att utbildningsnämnden ställer sig bakom NTI-skolans ansökan.
Proposition
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Bengt Fröbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Bengt Fröbergs yrkande röstar nej.
Vid voteringen avgavs 7 ja-röster och 6 nej-röster.
Ja röstade: Ordförande Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s), Nadzija Medic (s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s) och Roland
Mattisson (v).
Nej röstade: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Hans-Göran
Håkansson (fp), Nina Gunnarsson (m) och Torbjörn Åkesson (c).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

lämna yttrande enligt ovan.

_______________
Reservation
Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Hans-Göran Håkansson (fp),
Nina Gunnarsson (m) och Torbjörn Åkesson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2003.84.631

§ 65
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Tultra Utbildning AB i Kalmar kommun
Tultra Utbildning AB har hos Skolverket begärt att få starta ett hantverksprogram –
Florist – i Kalmar kommun (John Bauergymnasiet) med 30 intagningsplatser från
hösten 2004. Denna inriktning finns idag inte i Kalmar kommun. Ett par elever från
Kalmar går för närvarande floristutbildningen i Karlskrona. Om den tänkta utbildningen startar bedöms detta endast i ringa omfattning påverka Karlskrona kommun
organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2003.130.631

§ 66
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB
Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB (EC International College) har hos
Skolverket begärt att få starta två specialutformade program närliggande SP med
dels inriktning mot logistik och transportinformatik (30 intagningsplatser) och dels
inriktning mot elitfotboll (30 platser). Starten är planerad till hösten 2004 och fullt
utbyggd skall utbildningarna omfatta 180 elevplatser. Om den tänkta utbildningen
startar bedöms detta endast i ringa omfattning påverka Karlskrona kommun organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2003.126.631

§ 67
Förslag till yttrande till Skolverket angående fristående gymnasieskola,
Baggium i Kalmar kommun
Baggium (Kalmar Praktiska Gymnasium) har hos Skolverket begärt att få starta
ett specialutformat program, inriktning Industri, Fordon, El, Energi, Naturbruk,
Hotell- och restaurang, Låssmed och Byggnadsmålare. Starten är planerad till
hösten 2004 och antalet intagningsplatser till 20. Fullt utbyggd skall utbildningen
omfatta 60 elevplatser. Om den tänkta utbildningen startar bedöms detta endast i
ringa omfattning påverka Karlskrona kommun organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Socialnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

11

Sammanträdesprotokoll
2003.203.106

§ 68
Slutrapport Samverkansprojekt: Nyanlända ungdomar med flyktingbakgrund
Under föregående läsår startade social-, barn- och ungdoms- och utbildningsförvaltningen ett gemensamt projekt för ungdomar med flyktingbakgrund och bristfällig skolbakgrund.
En utvärdering av verksamheten har gjorts i juni. Denna uppföljning visar att, trots
att elevgruppen varit relativt liten så har kraven på personalen varit stora. Stor del
av tiden har ägnats åt social fostran och normbyggande. Projektet upplevs i stort ha
gett ett positivt elevresultat. Det kan dock ifrågasättas om rätt elevgrupp rekryterats
till skolan och om verksamheten kan kallas skola då mycket tid ägnas åt fostran och
social träning.
Utbildningsförvaltningen har haft två elever under perioden i verksamheten. För
kommande år bedömer vi att detta inte är rätt form för den elevgrupp som kommer
att finnas under förvaltningens ansvar. De äldre ungdomselever som finns i gymnasieskolan måste beredas andra möjligheter att tillgodogöra sig kunskaper. Ett alternativ
kan vara att integrera ungdomselever med den grundläggande vuxenundervisningen.
Utbildningsförvaltningen ser därför inget behov av att fortsätta samverkansprojektet
utan söker andra lösningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 augusti 2003, § 41, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna lämnade rapport enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

12

Sammanträdesprotokoll

§ 69
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över detaljplan för Lupinen 12 m fl, Karlskrona kommun.
2003.165.214
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun.
2003.159.214
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Karlskrona kommun.
2003.150.214
Arvode för tjänstgöring i ”Sommarskolan” 2003.
Förordnande av vikarierande utbildningschef.
2003.048.023
Upphävande av tidigare delegationsbeslut angående förordnande av vikarierande
utbildningschef. 2003.048.023
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 70
Kurser och konferenser
Inkomna kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

13

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 71
Anmälningsärenden

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från den
18 juni 2003-09-02.

Kommunledningsförvaltningen

Befolkningsprognos för Karlskrona
kommun 2003-2012.

Karlskronahem

Årsredovisning för år 2002.

Kommunfullmäktige

§ 85
Svar på motion om idrottshall på
Trossö (handelshamnen).

Kommunfullmäktige

§ 92
Revisionsberättelse för år 2002 samt
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

Kommunfullmäktige

§ 97
Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
mångfald 2003-2006.

Kommunfullmäktige

§ 100
Svar på motion om busskort eller
skolskjuts vid val av annan skola än
inom det geografiska upptagningsområdet.

Kommunstyrelsen

§ 122
Budget- och verksamhetsuppföljning
maj 2003.

Myndigheten för skolutveckling

Statligt stöd för utbildning av vuxna
för år 2003.

Programrådet Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll 030415.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Skolsköterskan

Verksamhetsberättelse för skolhälsovården på af Chapman och
Ehrensvärdska gymnasiet läsåret
02/03.

Skolverket

Ansökan om uppskjuten start av en
fristående gymnasieskola i Emmaboda kommun.

Socialnämnden

§ 82
Halvårsrapport avseende projekt
”Karlskrona samlas mot droger”

Speciallärarna

Utvärdering av Specialundervisningen, juni 2003.

Ungdomscafé Terraqotta

Nulägesrapport

Skolverket

Nyhetsbrev nr 5

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 1

_______________

Sign

15

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

29 augusti 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

16

Sammanträdesprotokoll

§ 72
Övrigt
Nina Gunnarsson (m) ställer frågor om Ungdomscaféet Terraqotta.
Information om caféet kommer att tas upp vid nästa sammanträde.
Rune Lindberg (s) tar upp frågor kring vad som ska göras åt utbildningsorganisationen
med tanke på gymnasiekommitténs betänkande.
Rune Lindberg (s) tar också upp frågor kring rutiner i samband med brandlarm.
Förvaltningen skall undersöka om möjlighet finns att det alltid följer med en stegbil
vid larm.
Sylva Lilja (v) tar upp frågan angående artikel i pressen med anledning av beslut
i KF om motionen ”Upplysningskampanj om kommunismens illdåd”.
Bengt Fröberg (m) frågar angående sammanträdesrutiner.
Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 september 2003

Sign

§ 73

Information.

§ 74

Delårsbokslut per den 31 augusti 2003.

§ 75

Svar på motion angående otrygghet i kommunens parker och gator.

§ 76

Val till programråd.

§ 77

Delegeringsärenden.

§ 78

Kurser och konferenser.

§ 79

Anmälningsärenden.

§ 80

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 18 september 2003 kl 08.30-12.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Mårten Ekblad (s)
Nina Gunnarsson (m)
Martina Andersson (kd)

Närvarande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s) studiebesök
Susanne Weigel (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
personalsekreterare Marianne Hansson
utvecklingschef Tommy Rönneholm
ekonom Anders Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson (fp)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2003-09-23

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 73 - 80

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

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

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 23 september 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 73
Information
- Intagning till gymnasieskolan
Ärendet utgår.
_______________

Sign

Sign

2

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 74
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
Delårsbokslutet per den 31 augusti 2003 utvisar ett negativt resultat på ca 2,5 mkr,
vilket är ca 3 mkr sämre än förväntat. Det beror på att antalet elever från annan
kommun var lägre än förväntat samt att undervisningsorganisationen var större under
vårterminen än under innevarande hösttermin. För att kunna bedriva sin verksamhet
inom givna budgetramar har de olika gymnasieskolorna varit tvungna att minska
undervisningsorganisationen med ca 10 tjänster i förhållande till våren.
Efter det att intagningen till gymnasieskolan för läsåret 2003/2004 har avslutats kan
konstateras att det skett ett trendbrott när det gäller det interkommunala nettot. För
första gången i gymnasieskolans moderna historia så är antalet elever från Karlskrona
kommun i årskurs ett som söker sin utbildning hos annan huvudman större än antalet
elever från andra kommuner som kommer till Karlskrona för att få sin utbildning.
Den ändrade sökandebilden leder till ett underskott i det interkommunala nettot på ca
7 mkr. För att minska detta underskott föreslås ett antal åtgärder. Om dessa får avsedd
effekt så beräknas utbildningsnämnden visa ett negativt resultat på 3,5 – 4 mkr för år
2003.
Det är dock att märka att trots denna utveckling så är antalet elever i den kommunala
gymnasieskolan större än på flera år, 2 470 elever ht 2003 jämfört med 2 430 elever ht
2002. En av åtgärderna för att minska det förväntade underskottet är att de medel som
finns reserverade för denna elevökning måste innehållas. Detta leder bland annat till
minskad lärartäthet och mindre anslag till läromedel.
Förslag till åtgärder för att minimera underskottet:
- Avstå från att tillsätta vakanta tjänster inom organisationen, främst 1,25
rektorstjänst, men även andra tjänster
- Stor restriktivitet med beviljande av övertid och vid tillsättning av vikarier vid
kortare frånvaro
- Sparbeting på gymnasieskolorna och vuxenutbildningen motsvarande den för högt
uppbokade ferielöneskuld för läsåret 2002/2003, vilket i stället tillförs reserven
- Översyn av prissättning av förvaltningens tjänster och interkommunala avgifter
- Minskning av semesterlöneskulden, genom att uppmana personalen att ta ut så
mycket semester som möjligt under återstoden av året.
Dess åtgärder tillsammans med allmän sparsamhet och en översyn av vilka kostnader
som bokförs som drifts- respektive investeringskostnader borde ge en spareffekt på ca
2,5 mkr.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna föreliggande delårsbokslut

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder enligt tidigare nämnda
förslag för att minimera underskottet

att

hos kommunfullmäktige begära kompensation för det ökade utflödet av elever
till andra huvudmän, av skäl som berörts ovan, med 3,4 mkr.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.184.310

§ 75
Svar på motion angående otrygghet i kommunens parker och gator
Utbildningsnämnden har fått ovan nämnda motion för yttrande.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås yttra sig enligt följande:
”Då all verksamhet inom utbildningsförvaltningen sker i förhyrda lokaler, är det
närmast tekniska förvaltningen som i rollen av hyresvärd berörs av motionen ifråga och
de tekniska/fysiska förändringar som eventuellt bör åtgärdas. I vår skolverksamhet
arbetar vi aktivt med förebyggande åtgärder bl a med ett omfattande värdegrundsprojekt
där såväl elever som personal från samtliga våra gymnasieskolor och vuxenutbildningen
deltar.”
Utbildningsnämnden beslutar att besvara motionen enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Persson
M Johansson
J Melin
G-L Werner
K Åkesson
Akten
§ 76
Val till programråd

Sammanträdesprotokoll
2003.4.102

Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Susanne Weigl som ledamot (ordförande) i programrådet för
Hantverksprogrammet

att

utse Mårten Ekblad som ledamot (ordförande) i programrådet för
Energiprogrammet.

_______________

Sign

Sign

Sign

6

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

7

Sammanträdesprotokoll

§ 77
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslutsattest för af Chapmangymnasiet. 2003.185.002
Beslutsattest för Vuxenutbildningen och TIME-gymnasiet. 2003.191.002
Detaljplan för Lupinen 12 m fl, Karlskrona kommun. 2003.180.214
Sökande från annan kommun till vuxenutbildningen i Karlskrona inom statsbidraget
för Kunskapslyftet. 2003.189.615
Sökande från Karlskrona till vuxenutbildning i annan kommun. 2003.189.615
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 78
Kurser och konferenser
Inkomna kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 79
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från den
27 augusti 2003.

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§101
Östersjöstrategi 2003-2004

Kommunfullmäktige

§105
Avsägelser av kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige

§ 106
Kommunala val.

Kommunfullmäktige

§ 110
Svar på motion om busskort eller
skolskjuts vid val av annan skola än
inom det geografiska upptagningsområdet.

Kommunfullmäktige

§ 114
Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2003.

Kommunfullmäktige

§ 122
Svar på motion om upplysningskampanj om kommunismens brott
mot mänskligheten.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 september 2003 10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 80
Övrigt
Rune Lindberg (s) informerar om sammanträden med Skolplanegruppen och programrådet för Hantverksprogrammet.
Kristian Eriksen (kd) föreslår att medel till kampanjen om kommunismens illdåd skall
sökas utanför budget. Pengar kan sökas hos Regeringskansliet – Forum för levande
historia.
Kristian Eriksen får nämndens uppdrag att undersöka detta.
Christer Holmberg (s) anser att det är viktigt att eleverna på Fordonsprogrammet får
information så att de använder skyddsutrustning och lyftanordningar.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 oktober 2003

Sign

§ 81

Information.
- Intagning till gymnasieskolan.

§ 82

Budgetuppföljning per den 30 september 2003.

§ 83

Förslag till justering av Reglemente för utbildningsnämnden i Karlskrona
kommun.

§ 84

Skolplan.

§ 85

Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i Karlskrona.

§ 86

Förslag till sammanträdesplan 2004.

§ 87

Inställande av sammanträde i november 2003.

§ 88

Delegeringsärenden.

§ 89

Kurser och konferenser.

§ 90

Anmälningsärenden.

§ 91

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 16 oktober 2003 kl 08.30-12.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Torbjörn Åkesson (c)

Närvarande ersättare

Suzanne Weigl (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Patrik Svensson
ekonom Anders Svensson
skolsekreterare Berit Polskär § 81

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2003-10-22

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 81 - 91

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 oktober 2003 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 81
Information
- Intagning till gymnasieskolan
Berit Polskär informerar om och redovisar statistik över intagningen till gymnasieskolan
läsåret 2003/2004. När intagningen avslutades den 5 september var 83% av eleverna
intagna på sitt förstahandsval.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 82
Budgetuppföljning per den 30 september 2003
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas visa ett negativt resultat på 3,5 mkr för
helåret 2003. Detta beror till största delen på att det interkommunala nettot beräknas
bli sämre än budgeterat. Det beror i sin tur på att antalet elever från Karlskrona kommun
som söker sin utbildning hos annan huvudman har ökat medan antalet elever från annan
kommun som kommer till Karlskrona för att få sin utbildning minskar. Det är dock att
märka att trots denna utveckling så är antalet elever i den kommunala gymnasieskolan
större än på flera år.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna föreliggande budgetuppföljning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.229.003

§ 83
Förslag till justering av Reglemente för utbildningsnämnden i Karlskrona kommun
I utbildningsnämndens reglemente § 4 står det att nämnden skall verka för en fortlöpande
förenkling och effektivisering av sin verksamhet och i linje med detta föreslås en
justering av § 7, fjärde stycket.
Nuvarande lydelse: I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
Ny lydelse: I undantagsfall får kallelse ske med kortare varsel eller på annat sätt. Om
det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med 1:a och 2:a vice
ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträde.
Om ordföranden beslutar att sammanträde ställs in eller ändrar tid skall ordföranden
skyndsamt tillse att nämndens ledamöter informeras.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2003, § 47, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagna justering.

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna föreslagna justering

att

föreslå kommunfullmäktige att göra ändring i utbildningsnämndens
reglemente enligt förslaget.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2003.230.610

§ 84
Skolplan
Under våren år 2003 har en arbetsgrupp bestående av representanter från de politiska
partierna i utbildningsnämnden arbetat med att ta fram en ny Skolplan för mandatperioden år 2003-2006. Förslaget bygger på en vidareutveckling av föregående Skolplan
för att skapa kontinuitet och långsiktighet i utvecklingsarbetet.
Förslaget till Skolplan har varit utsänt på remiss till personal och elever. Efter inkomna
synpunkter har justeringar gjorts.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 oktober 2003, § 75, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till ny Skolplan

att

föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till
ny Skolplan 2003-2006.

Yrkanden
Jörgen Andersson (c) yrkar på redaktionella ändringar i inledningen (Kunskapsstaden).
Bengt Fröberg (m) yrkar att det i inledningen (Kunskapsstaden) skall stå enligt följande:
”Genom att ha en positiv syn på friskolor i Karlskrona kommun, ökar mångfalden av
utbildningen”.
Anne-Louise Rosell (s) yrkar att det under rubriken Skolans åtagande avseende demokrati
ändras till följande: “garantera allas rätt att bli lika behandlade oavsett kulturell bakgrund,
funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning”.
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Propositioner
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Jörgen Anderssons yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Jörgen Anderssons yrkande.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Bengt Fröbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Anne-Louise Rosells yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt Anne-Louise Rosells yrkande.
Utbildningsnämnden besluta således
att

göra redaktionella ändringar i inledningen (Kunskapsstaden)

att

göra ändringar under rubriken Skolans åtagande avseende demokrati enligt följande:
“garantera allas rätt att bli lika behandlade oavsett kulturell bakgrund,
funktionshinder, kön, religion eller sexuell läggning”

att

i övrigt godkänna förslaget till ny Skolplan

att

föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till
ny Skolplan 2003-2006.

Reservation
Bengt Fröberg (m) och den borgliga gruppen ställer sig bakom förslaget till Skolplan i
sin helhet, men reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2003.142.620

§ 85
Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i Karlskrona
Eftersom barn- och ungdomsnämnden har samordnande ansvar att besvara motionen
hänvisas till detta svar.
För gymnasieskolans verksamhet kan sägas att mobbning inte är lika frekvent här som i
grundskolan. Detta framkommer bl a i de elevenkäter som gjorts under ett flertal år.
På de kommunala gymnasieskolorna arbetas på olika sätt med att förebygga mobbning.
Bl a har ett projekt om värdegrunden genomförts, där såväl elever som personal från
samtliga kommunala gymnasieskolor deltagit. Detta projekt kommer nu att leva vidare
i det dagliga arbetet på respektive skola. På varje skola kommer att finnas en arbetsplan för detta. Bland eleverna har kamratstödjare utbildats.
Elevinflytande och kontakten mellan skolpersonal och elever har stor betydelse för
att skapa en bra skolmiljö. Det för samtliga gymnasieskolor gemensamma elevrådet
kommer att delas upp så att varje skola har ett eget elevråd. Även de lokala styrelserna
har här en viktig uppgift. Vi planerar f n en veckoslutskurs för att utbilda elevrepresentanter.
Inom utbildningsförvaltningen finns ett antal handlingsplaner för att stävja mobbning,
rasism, sexuella trakasserier etc. I den mån mobbning uppträder på våra gymnasieskolor, har vi resurser att med kompetent personal angripa problemet.
Utbildningsnämnden anser inte, i likhet med yttrandet från barn- och ungdomsnämnden,
att det föreligger något behov av jourskolor i Karlskrona.
Utbildningsnämnden beslutar
att

besvara motionen enligt ovan.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch f v b
Akten

Sammanträdesprotokoll
2003.231.006

§ 86
Förslag till sammanträdesplan 2004
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2002.291.006

§ 87
Inställande av sammanträde november 2003
På grund av för få ärenden till utbildningsnämndens sammanträde i november föreslås
att sammanträdet ställs in.
Utbildningsnämnden beslutar
att

ställa in utbildningsnämndens sammanträde i november.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 88
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Detaljplan för del av kv Munspelet, Karlskrona kommun. 2003.203.214
Detaljplan för del av fastigheten V Stensjö, Karlskrona kommun. 2003.212.214
Prislista över elevkostnad för utbildning under höstterminen 2003.208.605
Sökande till gymnasieskolan med val utanför kommunen som föranleder särskilt
yttrande/beslut. 2003.219.612
Mottagande av sökande till gymnasieskolan i Karlskrona från annan kommun som
föranleder särskilt yttrande/beslut. 2003.219.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 89
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

11

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 90
Anmälningsärenden

Sign

Allergikommittén Karlskrona kommun 2002

Inventering och allergirond i högstadie- och gymnasieskolor
- Törnströmska gymnasiet
- Ehrensvärdska gymnasiet
- af Chapmangymnasiet

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-09-24

Handikappförvaltningen

Handikappolitiskt program för
Karlskrona kommun

Idrotts- och fritidsförvaltningen

Ekonomisk redovisning gällande
Valborg och skolavslutningen

Kommunstyrelsen

§138
Yttrande över revisionsrapport,
slutrapport om granskning av
budgetprocessen

Kommunstyrelsen

§140
Sammanträdesplan år 2004 för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

§141
Projekt Önskad sysselsättningsgrad
och flexibla arbetstider, slutrapport

Programråd Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-09-17

Skolverket

Statsbidrag till personalförstärkningar
i skola och fritidshem bidragsåret
2003/04

Statsrådsberedningen

Propositionsförteckning riksmötet
2003/2004

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Christer Gustavsson
Sivone Persson

Delrapport från ungdomscaféet
Terraqotta för perioden 24-38, 2003

Skolverket

Nyhetsbrev nr 6

Anita Hjelm

Tack för uppvaktningen

_______________

Sign

13

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 oktober 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 91
Övrigt
Ordföranden informerar om att det är Öppet Hus på gymnasieskolorna den 29/11.
Rune Lindberg (s) informerar om att:
- programrådet för Energiprogrammet har haft sammanträde och att Mårten Ekblad (s)
övertagit ordförandeskapet där
- ett programråd har startats för Samhällsvetenskapsprogrammet och att de har haft sitt
första sammanträde.
Rune Lindberg (s) ställer frågor angående:
- anbud gällande ombyggnad vid Törnströmska gymnasiet
- rutiner i samband med brandlarm.
Göran Palmér återkommer med svar på frågorna.
Torbjörn Åkesson (c) ställer frågor gällande IT-verksamhetens servicegrad.
Göran Palmér svarar att man har haft sammanträde om detta och jobbar med en
gemensam lösning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2003

Sign

§ 92

Information.
- Personaluppföljning.

§ 93

Budgetuppföljning per den 30 november 2003.

§ 94

Preliminär utbildningsorganisation lå 04/05

§ 95

Finansiering av elevriksdagen 2003.

§ 96

Delegeringsärenden.

§ 97

Kurser och konferenser.

§ 98

Anmälningsärenden.

§ 99

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 18 december 2003 kl 10.00-11.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m) t o m § 95
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Sylva Lilja (v)
Nina Gunnarsson (m) fr o m § 96

Närvarande ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)
Nina Gunnarsson (m) §§ 92-95

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Patrik Svensson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna Ekström (fp)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2003-12-22

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 92 - 99

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anna Ekström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2003 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
…..……………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 92
Information
- Personaluppföljning
Marianne Hansson redovisar utbildningsförvaltningens personalnyckeltal för perioden
03.01 – 03.08 vilken bl a innehåller:
-

Antalet anställda
Antalet årsarbetare
Arbetad tid/Årsarbetare
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Övertid/fyllnadstid
Sjukdagar

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2002.219.042

§ 93
Budgetuppföljning per den 30 november 2003
Med tanke på de osäkerheter som fortfarande föreligger vad gäller förvaltningens
ekonomiska utfall så bör förvaltningens slutgiltiga resultat hamna i intervallet 5,5 till
8 mkr. Detta beror till största delen på att det interkommunala nettot beräknas bli sämre
än budgeterat. Det beror i sin tur på att antalet elever från Karlskrona kommun som i
årskurs 1 söker sin utbildning hos annan huvudman har ökat medan antalet elever från
annan kommun som, i samma årskurs, kommer till Karlskrona för att få sin utbildning
minskar. Det är dock att märka att trots denna utveckling så är antalet elever i den
kommunala gymnasieskolan större än på flera år. Försämringen i förhållande till tidigare
prognoser beror på att antagandet att de olika gymnasieskolorna skulle kunna bedriva sin
verksamhet inom givna ramar var alltför optimistisk.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna föreliggande budgetuppföljning

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsatt vidta alla möjliga åtgärder
för att minimera det befarade underskottet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Intagningsenheten
Akten
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Sammanträdesprotokoll
2003.246.612

§ 94
Preliminär utbildningsorganisation läsåret 2004/2005
I förslag till preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2004/2005
ingår följande förändringar jämfört med innevarande läsår:
1. Frisör: Inom hantverksprogrammet planeras en frisörutbildning med 16 elevplatser.
Utbildningen förläggs till af Chapmangymnasiet och kvarter Läroverket.
2. SMILE: Ett specialutformat program mot idrott – ledarskap planeras på
Ehrensvärdska gymnasiet. Utbildningen med 30 intagningsplatser är en av flera delar i
kommunens satsning på Karlskrona Sport College. I huvudsak kommer undervisningen
att under årskurs 1 vara förlagd till kv Läroverket.
3. SP – journalistik: På Samhällsprogrammet föreslås den ekonomiska inriktningen
med internationell/språklig profil avvecklas. I stället är tanken att utveckla ett
specialutformat program för 30 elever med arbetsnamn SP – journalistik. Inför
innevarande läsår fanns ett relativt stort antal elever som önskade SP-MP med en
liknande utformning.
4. Teknikprogrammet – produktion: Även inför kommande läsår föreslås ingen
intagning åk 1. Intagningen till programmet är därigenom fortsatt vilande.
5. Fordonsprogrammet – maskin- och lastbilsteknik: En utökning planeras i årskurs 2
med 8 platser för att svara mot de senaste årens överintag i årskurs 1 (40 mot normalt 32
platser).
Korrigeringar av föreslagen preliminär organisation kan bli aktuell efter såväl 1
februari som 7 maj, då eleverna gjort sina val respektive omval.
Samtliga förändringar ovan bedöms än så länge rymmas inom de ekonomiska ramar
utbildningsnämnden förväntas erhålla.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 december 2003, §56, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna preliminär utbildningsorganisation 2004/05 för gymnasieskolan
enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekon.
Akten
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Sammanträdesprotokoll
2002.172.604

§ 95
Finansiering av elevriksdagen 2003
I samband med att Karlskrona kommun ansökte om att få arrangera Elevorganisationens
Elevriksdag år 2003 bestämdes att kostnaden för detta arrangemang skulle fördelas enligt
nedan:
2/5 Utbildningsnämnden
2/5 Barn- och ungdomsnämnden
1/5 Kommunstyrelsen
Den slutliga bokförda kostnaden uppgår till 762 563 kr.
Kostnadsfördelningen blir således:
305 025 kr för Utbildningsnämnden
305 025 kr för Barn- och ungdomsnämnden
152 513 kr för Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 december 2003, § 57, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

finansiera sin andel av kostnaderna genom att överföra 300 000 kr från
nämndens reserv till kontot för Elevriksdagen och att återstoden finansieras
inom ramen för utbildningsnämndens administration.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 96
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Vikarie för rektor/chef för respektive enhet under jul- och nyårsledigheten 2003-2004.
UN2003.285.022
Kompletterande yttrande över NTI-skolans ansökan om fristående gymnasieskola i
Karlskrona kommun, Medieprogrammet. UN2003.90.631
Elevläsårstider 2004/2005 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor. UN2003.251.608
Samverkansavtal mellan Karlskrona kommun, Utbildningsnämnden och Ronneby
kommun, Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. UN2003.256.605
Ändrade elevläsårstider 2003/2004 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003
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§ 97
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 98
Anmälningsärenden

Sign

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-10-22

Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-11-19

Idrotts- och fritidsnämnden

§93
Terraqottas fortsatta framtid

Projektledare för Terraqotta

Delrapport från ungdomscaféet
Terraqotta för perioden v 25-43

Projektledare för Terraqotta

Utvärdering av café Terraqotta

Kommunstyrelsen

§160
Ekonomisk rapportering 2004 för
Karlskrona kommun och de kommunala bolagen

Kommunstyrelsen

§165
Budget- och verksamhetsuppföljning
september månad år 2003

Kommunstyrelsen

§176
Förslag till ny skolplan för åren 2003 –
2006

Kommunfullmäktige

§132
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003

Kommunfullmäktige

§133
Budget 2004 och plan för 2005-2006
för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

Nya drogpolitiska strategier 2004-2010
och handlingsplan 2004-2006 samt
riktlinjer för såväl alkoholservering
som folköl

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 december 2003 10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

§137
Balansförteckning över ej besvarade
motioner den 1 september 2003-12-22

Myndigheten för skolutveckling

Omfördelning av statligt stöd för utbildning av vuxna år 2003

Myndigheten för skolutveckling

NOT-bladet nr 40

Programråd för Hantverksprogrammet

Sammanträdesprotokoll 2003-09-16

Revisionen

Revisionsrapport FJ-03: försäljning
av maskiner Törnströmska gymnasiet

Skolverket

Nyhetsbrev nr 7

Skolverket

Nyhetsbrev nr 8

Skolverket

Rapport nr 236, beskrivande data om
barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2003

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 2

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 91
Övrigt
Utbildningsförvaltningens flytt till kv Ruthensparre diskuteras.
Julhälsning
Ordföranden framför ett tack till tjänstemän och nämndens ledamöter samt ersättare
för ett väl utfört arbete under 2003 och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
1:e v ordförande Anne-Louise Rosell tackar alla för gott samarbete och önskar en
trevlig helg.
2:e v ordförande Kristian Eriksen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Göran Palmér framför ett tack för gott samarbete och önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt År.
_______________

Sign

Sign

Sign

