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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 januari 2007
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§ 1
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§ 2
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Sammanträdesdatum Blad

17 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 17 januari 2007 kl 08.30 – 09.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Claes Jogréus (m)
Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Axel Skröder (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmer
verksamhetscontroller Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
informatör/marknadsförare Frida Bergstrand
IT-ansvarig Lennarth Hanson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (mp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 23 januari 2007

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 1 - 5

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 24 januari 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

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

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2007.13.102

§2
Val av arbetsutskott – 5 ledamöter och 5 ersättare
Med anledning av ny mandatperiod ska nya ledamöter och ersättare väljas till
arbetsutskottet.
Från den borgerliga femklövern föreslås följande: Ann-Louise Trulsson (m),
Sofia Bothorp (mp) och Peter Christensen (fp) som ordinarie ledamöter samt
Bengt Fröberg (m), Katrina af Wetterstedt (mp) och Hans-Göran Håkansson (fp)
som ersättare.
Från Socialdemokraterna föreslås följande: Eva-Marie Malmgren och Mikael
Karlsson som ordinarie ledamöter samt Maria Bergqvist och Bo Bergström som
ersättare.
Från Sverigedemokraterna föreslås Richard Jomshof som ordinarie ledamot.
Dessutom föreslås Ann-Louise Trulsson (m) att vara ordförande, Sofia Bothorm (mp)
att vara 1:e v ordförande samt Eva-Marie Malmgren att vara 2:e v ordförande i
arbetsutskottet.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på förslag till ordinarie ledamöter och finner
att utbildningsnämnden beslutar att Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp),
Eva-Marie Malmgren (s), Peter Christensen (fp) samt Mikael Karlsson (s) väljs
som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet.
Där efter ställer ordförande proposition på förslag till ersättare och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Efter det ställer ordförande proposition på förslag till ordförande, 1:e v ordförande
och 2:e v ordförande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

välja Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Eva-Marie Malmgren (s),
Peter Christensen (fp) samt Mikael Karlsson (s) till ordinarie ledamöter
i arbetsutskottet

att

välja Bengt Fröberg (m), Katrina af Wetterstedt (mp), Hans-Göran Håkansson
(fp), Maria Bergqvist (s) och Bo Bergström (s) till ersättare i arbetsutskottet

att

välja Ann-Louise Trulsson (m) till ordförande, Sofia Bothorp (mp) till 1:e v
ordförande och Eva-Marie Malmgren till 2:e v ordförande i arbetsutskottet.

Sverigedemokraterna lämnar reservation till förmån för eget förslag till ordinarie
ledamot i arbetsutskottet.
________________

Sign

Sign

Sign
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§3
Val av ledamot och ersättare till Kommunala Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Emma Henning (m) till ordinarie ledamot i Handikapprådet

att

välja Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) till ersättare i Handikapprådet.

________________

Sign

Sign

Sign
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§4
Medgivande om att uppgifter får läggas ut på Karlskrona kommuns hemsida
Blankett för medgivande delas ut.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§5
Övrigt
Frågan om utbildning för ledamöter och ersättare tas upp.
Ärendet ska diskuteras i arbetsutskottet.
_______________

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 januari 2007

Sign

§

6

Information
- Redovisning av enkätsvaren angående kontaktpolitikerverksamheten

§

7

Förslag till internbudget för år 2007

§

8

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2007

§

9

Behörigheter, internetbank Swedbank

§ 10

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet vid Karlskrona kommuns
gymnasieskolor

§ 11

Angående intagning på inriktning

§ 12

Förslag till förändring av intagningsorganisationen för gymnasieskolan

§ 13

Förlängning av Skolplanen

§ 14

Delegeringsärenden

§ 15

Kurser och konferenser

§ 16

Anmälningsärenden

§ 17

Övrigt
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
fredagen den 26 januari 2007 kl 08.30 – 10.50

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)

ersättare

Claes Jogréus (m)
Axel Skröder (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)
Stefan Andersson (s)
Björn Nogér (s)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Marie Gustafsson, kurator

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren(s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 6 - 17

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

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

Sign

Sign

Sign
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§6
Information
- Redovisning av enkätsvaren angående kontaktpolitikerverksamheten
Lena Netterstedt redovisar svaren på enkät angående kontaktpolitikerverksamheten som genomfördes hösten 2006. Redovisningen innehåller bl a:
§ Bakgrund
§ Svar skolvis
§ Sexgradig skala
§ Orsaker till att inte ha deltagit
§ Förbättringsförslag
§ Övriga synpunkter
§ Slutsatser
Redovisningen tas upp vid utbildningsnämndens sammanträde.
________________

Sign

Sign

Sign
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§7
Förslag till internbudget för år 2007
Enligt liggande förslag till budget 2007 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 203,1 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt följande:
Enligt budgetdirektiv
Omvandling av statsbidrag till kommunbidrag på UN
Vuxenutbildningsbidraget minskat vid överf till gen bidrag
Motsvarande bantning/översyn av vuxenutbildningen
Tillskott för elevökning
Summa budgetram

192,8
8,3
2,6
-2,6
2,0
203,1

Den preliminära budgetramen är uttryckt i den lönenivå som gällde vid utgången
av år 2006 och den genomsnittliga prisnivån under år 2006.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag.
I övrigt är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra
kommuner och försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och
AV-centralen.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga
omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat
på interkommunala avgifter till andra kommuner och kostnader för läromedel/
materiel.
Förslaget till internbudget för år 2007 beaktar:
§ 2006 års internbudget
§ effekterna av under år 2006 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar på
grund av genomförda och planerade ombyggnader
§ prognos för utfall 2006
Budgetförslaget förutsätter att kompensation kommer att erhållas för löneökningar
enligt gällande löneavtal även under år 2007.
I gällande skolplan anges att minst 1,5% av personalbudgeten ska avsättas till
kompetensutveckling. I förslaget har 1,3% av personalkostnaden inklusive potillägg avsatts för detta ändamål.
Eftersom utbildningsnämnden fick 2 mkr för elevökningen i stället för de äskade
4,4 mkr har ambitionen när det gäller satsningar motsvarande 1%-målet reducerats.

Sign

Sign

Sign
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Jämfört med grundförslaget har satsningar motsvarande ca 1,4 mkr plockats bort.
Satsningarna som uteblir är höjning av inackorderingstillägg, läromedel, kompetensutvecklingsmedel, ekologisk mjölk, utvecklingspengar Sydost samt delar av höjningen
till marknadsföring/information. Vidare får utbyggnaden av multimediavagnar ske
långsammare än planerat.
I enlighet med det budgetförslag nämnden beslutade om i augusti 2006 avsätts 1 550 tkr
i reserver, varav 750 tkr avsätts i en omställningsreserv och 800 tkr avsätts till en reserv
för oplanerade händelser och eventuella förändringar som kan uppstå under året.
Den resursfördelningsmodell nämnden tog beslut om i november 2005 fortsätter att
användas även 2007. Det innebär att varje enhet har frihet att föra prioriteringar inom
givna ekonomiska ramar. Resursfördelningen omfattar kostnader som är direkt
hänförbara till respektive enhet inom följande verksamheter:
§ Ledning/administration
§ Undervisning
§ Elevvård och SYV
§ Läromedel
Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna men
de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål i enlighet
med vad budgeten tillåter.
Antalet elever/program och totalt som är utgångspunkt i resursfördelningssystemet
kommer att redovisas löpande under året för nämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till internbudget för år 2007

att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

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

att

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

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.

Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslaget till internbudget för år 2007

att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

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

att

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

________________

Sign

Sign

Sign
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§8
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2007
Förslaget till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som tillämpats sedan 2004 och som togs fram av en politiskt tillsatt
arbetsgrupp. Dessa principer bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats av
Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts det förslag
till internbudget för utbildningsnämnden för år 2007. Som underlag för beräkningen
har använts budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används
vid resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna.
För beräknande av lönekostnadsökningar under år 2007 har utgångspunkten varit
en löneökning med 2,3% från och med 1 april, vilket motsvarar faktiskt utfall för
år 2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2007 till fristående skolor enligt förslaget.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

fastställa bidragsbelopp för år 2007 till fristående skolor enligt förslaget.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§9
Behörigheter, internetbank Swedbank
Utbildningsnämnden tog beslut den 9 januari 2003 om behörighet att disponera
utbildningsnämndens bank- och postgirokonton. Från och med den 1 mars 2007
kommer Karlskrona kommun att byta bank från Nordea till Swedbank. Detta
innebär att förvaltningen behöver uppdatera behörigheterna till dessa nya konton.
Dessutom ska behörigheter skapas för att dels kunna föra överföringar via Swedbanks
internetbank, dels kunna göra utbetalningar via check. Detta är förehavanden som
endast ska ske i absoluta nödfall.
Nedanstående förteckning avser de personer som ska ha dessa behörigheter på
utbildningsförvaltningens bankkonto. Dessa externa betalningar ska alltid genomföras med två av nedanstående personer i förening:
Ewa Bellwaldius
Anders Svensson
Vincent Johansson
Tuovi Henriksson
Behörigheterna avser följande konto:
8169-5 903 529 604-6
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 4, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer, två i förening

att

upphäva utbildningsnämndens beslut från den 9 januari 2003, § 4.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer, två i förening

att upphäva utbildningsnämndens beslut från den 9 januari 2003, § 4.
________________
Sign

Sign

Sign
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§ 10
Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet vid Karlskrona kommuns
gymnasieskolor
En arbetsgrupp inom förvaltningen bestående av elevvårdspersonal har på uppdrag
tagit fram förslag till ny handlingsplan för det drogförebyggande arbetet med elever
vid Karlskrona kommuns gymnasieskolor. Den senaste är daterad 22 mars 2003.
Under våren har metoder för det förebyggande arbetet utvecklats och därmed också
en önskan om att förnya handlingsplanen.
Förslaget har varit uppe för diskussion och på remiss till gymnasieskolorna. Rektorsgruppen har enats om förslaget.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 5, föreslagit
utbildningsnämnde besluta
att

fastställa handlingsplan för det drogförebyggande arbetet vid
gymnasieskolorna i Karlskrona kommun.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

fastställa handlingsplan för det drogförebyggande arbetet vid
gymnasieskolorna i Karlskrona kommun.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 11
Angående intagning på inriktning
Utbildningsnämnden fattade år 2002 på förslag från rektor vid af Chapmangymnasiet
att elever skulle tas in på inriktningar inom Samhällsvetenskapliga programmet från
år 1. Detta för att underlätta planeringsarbetet och säkra elevvalen.
Intagning på inriktningar görs även på andra program för att säkra elevplatsen då
flera sökande inom regionen kan tillkomma år 2.
Skolverket har i sin inspektion 2006 påpekat att detta strider mot dagens nationella
regelverk vilket innebär att intagning på inriktningar endast kan göras från år 2 i
gymnasiet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

inriktningsval på alla gymnasieprogrammen endast göras till år 2.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

inriktningsval på alla gymnasieprogrammen endast görs till år 2.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 12
Förslag till förändring av intagningsorganisationen för gymnasieskolan
Sedan lång tid tillbaka har utbildningsnämnden delegerat ansvaret för intagningen
av elever samt urval bland sökande till en intagningsnämnd. Intagningsnämnden
har bestått av politiker från utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och
rektorer från dessa verksamheter. Under de senaste åren har kostnaderna för intagningsnämnden varierat från 40 000 kronor till 15 000 kronor per år.
År 2004 fattades beslut om begränsningar och nya rutiner för intagningsnämndens
verksamhet. Redan då diskuterades att göra ytterligare förändringar av verksamheten
men utbildningsnämnden valde att endast ändra rutiner för intagningsnämndens möten.
Skollagen 15 kap 15§ säger att ”styrelsen för utbildningen ansvarar för intagningen till
de olika utbildningarna som anordnas inom kommunen”. Gymnasieförordningen 6 kap
föreskriver intagningsförfarandet och frågor kring frikvot-elever.
Utbildningsnämndens kansli och intagningssekreterare svarar för det administrativa
arbetet kring intagningen.
Olika modeller för att ersätta intagningsnämnden finns. Råd har inrättats på flera håll
med lite olika sammansättning. Någon kommun har valt att lägga alla beslut på
delegation till intagningssekreterare eller planeringschef.
Utbildningsförvaltningen föreslår nu att intagningsnämnden läggs ner som ett
ytterligare led i den administrativa effektiviseringen och att ett intagningsråd inrättas
i stället.
Intagningsrådet föreslås utgöras av utbildningsnämndens presidium, intagningssekreterare, rektor Törnströmska gymnasiet samt rektor Fischerströmska gymnasiet.
Utbildningsnämndens ordförande föreslås vara ordförande i intagningsrådet. Rådet
sammanträder då intagningssekreteraren påkallar möte i samband med frikvot-ärendena
och vid behov i särskilda fall inför slutintagning. Totalt 2-3 möten per år.
Inga extra kostnader uppstår då ledamöter fullgör uppdrag inom redan fastställda
arvoden och tjänstemän inom ramen för sin tjänst.
Nödvändiga justeringar i delegationsplanen genomförs.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 7, förelsagit
utbildningsnämnden besluta

Sign

att

nuvarande modell med intagningsnämnd läggs ner

att

från dags datum inrätta intagningsråd enligt föreslagen modell.

Sign

Sign
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

nuvarande modell med intagningsnämnd läggs ner

att

från dags datum inrätta intagningsråd enligt föreslagen modell.

________________

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum Blad

26 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

14

Sammanträdesprotokoll
2007.32.612

§ 13
Förlängning av Skolplanen
Eftersom nuvarande Skolplan upphör att gälla fr o m den 1 januari 2007 föreslås
att denna förlängs under ytterligare en tid. Då ges möjlighet för den nya nämnden
att dels inhämta kunskap om den egna verksamheten dels att tid ges för att förmedla nya målsättningar för en ny Skolplan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 januari 2007, § 8, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att besluta att nuvarande Skolplan förlängs
längst till och med den 31 augusti 2007.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

föreslå kommunfullmäktige att besluta att nuvarande Skolplan förlängs
längst till och med den 31 augusti 2007.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

15

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Byte av studieväg, en elev, Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, nio elever, Fischerströmska gymnasiet.
Förordnande som ställföreträdande förvaltningschef under perioden
27 januari – 5 februari 2007. UN2007.22.023
Elevläsårstider 2007/2008 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2006.254.608
Förordnande som rektor vid Törnströmska gymnasiet fr o m 2007-01-01—
2007-06-30. UN2006.232.022
Förordnande som rektor vid Ehrensvärdska gymnasiet fr o m 2007-01-01—
2007-06-30. UN2006.233.022
Elev avskriven från utbildning. UN2007.26.606
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

17

Sammanträdesprotokoll

§ 16
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2006-12-06

Kommunfullmäktige

§ 171
Regler för ersättare

Kommunfullmäktige

§ 176
Skattesats 2007 för Karlskrona
kommun samt vissa avgifter för
år 2007

Kommunfullmäktige

§ 177
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 september 2006

Kommunfullmäktige

§ 191
Budget 2007 och plan 2008-2009
för Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

§ 194
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 197
Budget- och verksamhetsuppföljning
per den 31 oktober 2006

Kommunfullmäktige

§ 201
Uppföljning av kommunrådet samt
förslag på fortsättning

Kommunfullmäktige

§ 241
Inriktningsbeslut för avrop av leasingbilar och alkolås

Kommunstyrelsen

§6
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

§ 12
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun

Skolverket

Beslut angående ansökan från
Baggium AB om rätt till bidrag för
utökning av utbildningar vid den
fristående gymnasieskolan Kalmars
Praktiska Gymnasium

Skolverket

Beslut angående Drivkraft AB om rätt
till bidrag och därmed statlig tillsyn
för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan John Bauergymnasiet
i Karlshamns kommun

________________

Sign

18

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 januari 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 17
Övrigt
Utbildningsnämnden beslutar
att

marssammanträdet flyttas till den 30 mars

________________

Sign

Sign

19

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 25 april 2007
§ 29 Information
- 3KHV-rapport
- Sydafrika
- Demokratiprojekt för gymnasieelever
§ 30 Budgetuppföljning
§ 31 Förslag till förändrad organisation på Vuxenutbildningen
§ 32 Ändring i delegationsplanen (intagningsråd)
§ 33 Upphandling av posthanteringstjänster
§ 34 Val av kontaktpolitiker
§ 35 Delegeringsärenden
§ 36 Kurser och konferenser
§ 37 Anmälningsärenden
§ 38 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Palanderska gården, Tegelhuset
onsdagen den 25 april 2007 kl 08.30 – 11.50

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s) föredragning t o m kl 11.30
Emma Henning (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Hans-Göran Håkansson (fp)
Martin Nilsson (s) beslutssammanträde fr o m 11.30

ersättare

Martin Nilsson (s) föredragning t o m 11.30
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom, föredragning
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller, föredragning
Tommy Rönneholm, utvecklingschef, föredragning
Mikael Thornéus, administrativ chef, föredragning
Ann-Christine Bohman, lärare, föredragning
Mary Mathiasson, rektor/chef, föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Peter Christensen (fp)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign

2

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Peter Christensen

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

Sign

Sign

3

Sign

§ 29 - 38

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§ 29
Information
3KHV-rapport
Anders Svensson och Lena Netterstedt informerar om rapporten som är en uppföljning
av en studie av gymnasieskolan som genomfördes första gången 2005.
Rapporten innehåller bl a följande:
- Antalet gymnasieskolor i respektive kommun
- Andel elever folkbokförda i kommunen per olika huvudmän
- Andel elever på de kommunala skolorna fördelade på olika typer av program
- Fördelning av eleverna mellan olika program 2005 i den kommunala
gymnasieskolan
- Kostnad/elev i kronor
- Kostnad/elev exklusive lokaler i kronor
- Kostnad/elev i kronor för undervisning
- Kostnad/elev i kronor för läromedel, utrustning och skolbibliotek
- Kostnad/elev i kronor för lokaler och inventarier
- Personalnyckeltal
- Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
- Andel elever med slutbetyg
- Andel nybörjare, folkbokförda i kommunen exklusive Individuella
programmet som fullföljde utbildningen inom 4 år
- Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola
- Övergång till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning
- Andel elever som har fått sina förstahandsval tillgodosedda vid kommunens
gymnasieskola/or per den 15:e september år 2005
- Attitydundersökning bland eleverna våren 2006.
_______________
Sydafrika
Ann-Christine Bohman, Ann-Louise Trulsson och Göran Palmér informerar om
Sydafrikaprojektet som SALA-IDA har beviljat pengar till.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

Demokratiprojekt för gymnasieelever
Tommy Rönneholm informerar om projektet som innebär att deltagarna kommer att
utbildas i och arbeta interaktivt med frågor som rör engagemang och påverkan.
Projektet vänder sig till elever i år 1 och 2 på gymnasiet. Lön till deltagarna kommer att
vara samma som för vanliga sommarjobb i kommunen.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2006.178.042

§ 30
Budgetuppföljning mars 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 31 mars 2007 uppgår till – 3,5 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 3,8 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det vi
budgeterat med
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att vuxenutbildningen kan genomföra de neddragningar som enheten har påbörjat
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 april 2007, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 31 mars 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch Vuxenutbildningen
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2007.48.615

§ 31
Förslag till förändrad organisation på Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har under två år haft ekonomiska problem och bokslut 2006 visar på
ett negativt resultat på 1,1 mkr. Vidare har det tidigare statsbidragssystemet för
Vuxenutbildningen ändrats från årsskiftet och verksamhetens budget minskat med 2,6
mkr för 2007.
Förutsättningarna för verksamheten har också på andra sätt förändrats under de senaste
åren. Ett allt större behov att kunna bedriva undervisning hela året finns idag. Idag går
det inte att uppbära a-kassa under sommarmånaderna utan arbete eller studier är vad
som krävs. Behoven av att kontinuerligt ta in elever på olika kurser under hela året finns
också. Kraven på flexibilitet och anpassningsbarhet utifrån elevens krav-/behovsbild
blir allt tydligare.
Inför höstterminen 2007 föreslås följande:
- all personal skall ha semestertjänst
- tillkommande SFI-undervisning i första hand skall upphandlas
- fasta bemanningen på gymnasiala kurser minskas med 0,95 tjänster –
handlas upp i första internt
- administrativ personal minskas med 0,5 tjänst
- under förutsättning att inga andra intressenter delfinansierar SYVverksamheten minska densamma med 0,75 tjänst
- uppdragsutbildningen får fortsätta vara en egen verksamhet vid sidan av
Vuxenutbildningen
- utöka budgeten för upphandlade tjänster med 225 000 kr (motsvarar 0,95
gymnasielärartjänster)
Inför vårterminen 2008 föreslås följande:
- SFI får egen budget skild från övrig vuxenutbildning. Medelstilldelningen
bör variera i takt med antal studerande och behov.
Förhandling har genomförts och avslutats i oenighet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

uppdra åt rektor Vuxenutbildningen att genomföra föreslagna
budgetanpassningar från hösten 2007.

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

Yrkanden
Peter Christensen (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Mikael Karlsson (s) yrkar avslag till förslaget.
Richard Jomshof (sd) meddelar att han ej deltar i beslutet.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Mikael Karlssons
avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla förvaltningens förslag
röstar ja och den som vill avslå densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m),
Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Hans-Göran Håkansson (fp).
Följande röstar nej: Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s), Bo Bergström (s),
Hind Abdul-Wahab (s), Mårten Ekblad (s) och Martin Nilsson (s).
Följande avstår: Richard Jomshof (sd).
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 6 nej-röster och med ordförandes
utslagsröst enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar således
att

uppdra åt rektor Vuxenutbildningen att genomföra föreslagna
budgetanpassningar från hösten 2007.

Reservation
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
B Jonasson
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2007.101.002

§ 32
Ändring i delegationsplanen
Utbildningsnämndens delegationsplan måste kontinuerligt ses över då förändringar
sker inom olika områden. En större översyn av planen kommer att göras under hösten.
Men redan nu måste justering göras på grund av fattade nämndsbeslut. Under
våren fattade nämnden beslut att avskaffa tidigare Intagningsnämnd och i stället
ersätta den med ett Intagningsråd. För att beslut skall kunna fattas på laglig grund
måste därför delegationsplanen ändras och Intagningsnämnden ersättas med
Intagningsråd.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 april 2007, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

delegationsplanen ändras så att Intagningsnämnd byts mot
Intagningsråd.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Thornéus
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2007.102.050

§ 33
Upphandling av posthanteringstjänster
Kommunens tryckeri (Psilander Grafiska) ombesörjer övervägande delen av
kommunens externa posthantering. Från början fick förvaltningen ett kommunbidrag
(knappt 400 tkr idag) för att sköta denna tjänst.
Det som görs idag är sortering av post, frankering i frankeringsmaskin samt utkörning
av posten till postterminalen vid Blå Port.
Orsaken till upphandling av dessa tjänster är bl a att:
- frankeringsmaskinen på tryckeriet behöver bytas ut (köp eller hyra)
- minska sårbarheten personalmässigt på tryckeriet
- det bedöms nu finnas en marknad som kan vara intresserad av att lämna
anbud på denna typ av tjänster
- det bör tas ett samlat grupp över hela kommunens posthantering
Det som skall ingå i upphandlingen är:
- frankeringsservice med eller utan streckkoder
- frankostämpling, exempelvis inrikes 0-2 kg i A- respektive B-post, inrikes
större brevsändningar (samma format och vikt) i A-respektive B-post,
utrikes brevpost
- transport i form av daglig hämtning från kommunhuset Ruthensparre
- övriga tjänster som rek/värdepost, postförskott, svarspost, paketpost etc.
Utvärdering av de anbud som kommer in kommer att ske genom prisjämförelser där det
eller de anbud med lägst pris och som uppfyller uppställda krav kommer att antas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt utbildningskontoret att göra en upphandling av posthanteringstjänster
enligt ovanstående beskrivning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:

Sammanträdesprotokoll
2007.103.102

§ 34
Val av kontaktpolitiker
Följande kontaktpolitiker föreslås:
af Chapmangymnasiet
Hans-Göran Håkansson (fp)
vakant (mp)
Bo Bergström (s)
Martin Nilsson (s)
Bruno Karlsson (sd)
Ehrensvärdska gymnasiet
Claes Jogréus (m)
Cecilia Fagerström (c)
Mårten Ekblad (s)
Bodil Olsson (s)
Fischerströmska gymnasiet
Bengt Fröberg (m)
Axel Skröder (m)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)
Stefan Andersson (s)
Törnströmska gymnasiet
Emma B Henning (m)
Jörgen Andersson (c)
Maria Bergqvist (s)
Björn Nogér (s)
Richard Jomshof (sd)
Vuxenutbildningen
Peter Christensen (fp)
Sofia Bothorp (mp)
Mikael Karlsson (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

11

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§ 35
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslut om ändrad budgetuppföljning för utbildningsnämnden i februari 2007.
UN2006.178.042
Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2007/2008.
UN2007.64.612
Lärarnas arbetsår 2007/2008. UN2007.92.020
Deltagande i försöksverksamhet lärande i arbetslivet inom gymnasieskolan.
Avskrivning från utbildningsplats, Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, Törnströmska gymnasiet
Avbrott från gymnasieskola, EC-programmet, Törnströmska gymnasiet.
Avbrott från gymnasieskolan, BF-programmet, Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, Törnströmska gymnasiet.
Avskrivning av elev, Törnströmska gymnasiet.
Anmälan om studieavbrott, Törnströmska gymnasiet
Beslut om vilka valbara kurser som ska erbjudas på respektive program, af
Chapmangymnasiet.
Mottagande av elever, Vuxenutbildningen
Upphörande av utbildning, Vuxenutbildningen
Elever som avslutas (klara), Vuxenutbildningen
Byte av studieväg: avhopp IV, Fischerströmska gymnasiet
Byte av studieväg: avhopp från NTI till IV (2 st), Fischerströmska gymnasiet
Byte av studieväg: avhopp IV-EC, Fischerströmska gymnasiet
Sign

Sign

Sign
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Byte av studieväg: inflyttad till IV, Fischerströmska gymnasiet
Yttrande över detaljplan fiskhamnen, Saltö. UN2007.6.214
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 36
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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Sign

Sammanträdesdatum Blad

25 april 2007
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§ 37
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2007-02-21

Kommunfullmäktige

§ 36
Bokslutsdispositioner i samband
med bokslut för år 2006

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 38
Övrigt
Emma B Henning (m) vill, som ledamot i Handikapprådet, ha statistik över psykiska
och fysiska handikappade elever inom utbildningsförvaltningen samt även ha
information om vad skolan gör för dessa elever.
________________
Jörgen Andersson (c) vill ha information om Blekinge Teknikcollege.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj 2007
§ 39 Information
- Svar på uppföljning av utbildningsdagen den 23 april 2007
- Svar på uppföljning av utbildningsdagarna inom utbildningsförvaltningen
- Sydostsamverkan
- TeknikCollege
- Personalnyckeltal
§ 40 Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2007
§ 41 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2006
§ 42 Handlingsplan angående barn och ungdomar som utsätts för våld inom familjen
§ 43 Val av två ordinarie ledamöter och två ersättare till stipendienämnden
§ 44 Delegeringsärenden
§ 45 Kurser och konferenser
§ 46 Anmälningsärenden
§ 47 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Palanderska gården, Tegelhuset
onsdagen den 30 maj 2007 kl 08.30 – 11.20

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)
Richard Jomshof (sd)

ersättare

Claes Jogréus (m) föredragning t o m kl 09.35
Cecilia Fagerström (c)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Tommy Rönneholm, utvecklingschef, föredragning
Marianne Hansson, personalsekreterare, föredragning

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

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

Sign

Sign

3

Sign
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§ 39
Information
Svar på uppföljning av utbildningsdagen den 23 april 2007
Lena Netterstedt informerar om svaren. Syftet med utbildningen var att ge praktiskt
användbara grundläggande kunskaper om viktiga regler som gäller för kommunens
utbildningsverksamhet. 29 av 34 deltagare lämnade in svar på vad man ansåg om
dagen.
________________
Svar på uppföljning av utbildningsdagarna inom utbildningsförvaltningen
Lena Netterstedt redovisar svaren på uppföljning av utbildningsdagarna. Syftet
var att alla skulle få en första inblick i utbildningsförvaltningens verksamhet.
________________
Sydostsamverkan
Göran Palmér informerar om det pågående arbetet inom Sydostsamverkan.
Under 2006 beslutade samtliga kommuner som ingår i Sydostsamverkan att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera möjligheterna till en fördjupad
samverkan mellan kommunerna. Gruppen skulle till våren 2007 ta fram förslag till
”samverkansområden” baserat på elevströmmar, kommunernas näringslivsstruktur,
framtida arbetsmarknad samt den utbildningsstruktur som fanns i kommunerna.
Gruppen fick också som ett särskilt uppdrag att titta på möjligheten till en gemensam
prissättning alternativt gemensam modell för beräkning av kostnader för de
interkommunala avgifterna. Till detta uppdrag skapades en ekonomgrupp med
representanter från de kommuner som deltog i förslagsarbetet i övrigt.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från: Ronneby, Nybro, Karlshamn,
Växjö, Kalmarsund, Karlskrona och Emmaboda.
________________
TeknikCollege
Tommy Rönneholm informerar om det pågående arbetet med TeknikCollege.
________________

Sign

Sign

Sign
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Personalnyckeltal
Marianne Hansson informerar om personalnyckeltalen för mätperioden
061201 t o m 070331 som bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- timanställda, arbetad tid i årsarbete
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid, tim/anställd
- sjukdagar per anställd/kön
- sjukdagar per anställd/ålder
- sjukdagar per anställd/frånvarointervall
_______________

Sign

Sign
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Sign
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Sammanträdesprotokoll
2006.178.042

§ 40
Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 30 april 2007 uppgår till – 4,8 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 5,8 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det vi
budgeterat med
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 27, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut med budgetuppföljningsrapport per den 30 april
2007 och att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
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Sammanträdesprotokoll
2007.141.619

§ 41
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2006
Enligt förordningen SFS 2005:609 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje
kommun och varje skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i
den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheterna, utbildningens måluppfyllelse och åtgärder
ska bl a redovisas.
Rektorerna har i år sammanfört kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen till
ett dokument. Centralt placerade chefer har för första gången skrivit en redovisning
över sin verksamhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 28, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen för 2006

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 maj 2007
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Sammanträdesprotokoll
2007.142.610

§ 42
Handlingsplan angående barn och ungdomar som utsätts för våld inom
familjen
Kommunfullmäktige fattade beslut i augusti 2005 att en handlingsplan ska upprättas
för barn- och ungdoms- samt utbildningsförvaltningens verksamheter.
Besluten baseras på en motion där det föreslås att en handlingsplan upprättas och
där vikten av att samverka med andra berörda myndigheter framkommer samt att
personalen inom skolan ges kunskap om hur man bemöter ungdomar och familjer
i situationer där våld förekommer.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 maj 2007, § 29, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anta handlingsplanen angående barn och ungdomar som utsätts för
våld inom familjen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 43
Val av två ordinarie ledamöter och två ersättare till stipendienämnden
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Jörgen Andersson (c) och Bo Bergström (s) till ordinarie ledamöter
i stipendienämnden

att

utse Cecilia Fagerström (c) och Hind Abdul-Wahab (s) till ersättare
i stipendienämnden.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 44
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Periodindelning läsåret 2007/2008 baserat på A-dagarnas utläggning
Förordnande som rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet fr o m 2007-07-01 –
2009-06-30. UN2007.128.023
Förordnande som rektor/chef vid Ehrensvärdska gymnasiet fr o m 2007-07-01 –
2009-06-30. UN2007.127.023
Yttrande över detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl. UN2007.65.214
Byte av studieväg (3 st), Fischerströmska gymnasiet
Avbruten studiegång, Törnströmska gymnasiet
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 45
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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Sign
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§ 46
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2007-05-02

Kommunfullmäktige

§ 63
Budget- och verksamhetsuppföljning
i februari 2007

Ungdomsstyrelsen

Stöd till utveckling av projekt som
syftar till att stimulera utvecklingen av
kommunal ungdomspolitik

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 47
Övrigt
Utbildningar i förhållande till arbetskraftsbehovet diskuteras.
________________
Tider för utbildningsnämndens sammanträden diskuteras.
________________
Sofia Bothorp tar upp fråga om ekologiska livsmedel.
________________

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 juni 2007
§ 48 Information
- Sydostsamverkan
§ 49 Budgetuppföljning maj 2007
§ 50 Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan lå 07/08
§ 51 Yttrande över motion angående kristen tradition och svensk identitet
§ 52 Skolplan
§ 53 Delegeringsärenden
§ 54 Kurser och konferenser
§ 55 Anmälningsärenden
§ 56 Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Blekingehuset
onsdagen den 20 juni 2007 kl 08.30 – 11.15

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s) föredragning t o m 10.00
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) beslutssammanträde fr o m kl 10.00

ersättare

Axel Skröder (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) föredragning t o m kl 10.00
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

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

Sign

Sign

3

Sign
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§ 48
Information
Sydostsamverkan
Göran Palmér informerar om det pågående arbetet inom Sydostsamverkan.
Under 2006 beslutade samtliga kommuner som ingår i Sydostsamverkan att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp som fick i uppdrag att analysera möjligheterna till en fördjupad
samverkan mellan kommunerna. Gruppen skulle till våren 2007 ta fram förslag till
”samverkansområden” baserat på elevströmmar, kommunernas näringslivsstruktur,
framtida arbetsmarknad samt den utbildningsstruktur som fanns i kommunerna.
Gruppen fick också som ett särskilt uppdrag att titta på möjligheten till en gemensam
prissättning alternativt gemensam modell för beräkning av kostnader för de
interkommunala avgifterna. Till detta uppdrag skapades en ekonomgrupp med
representanter från de kommuner som deltog i förslagsarbetet i övrigt.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från: Ronneby, Nybro, Karlshamn,
Växjö, Kalmarsund, Karlskrona och Emmaboda.
________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2006.178.042

§ 49
Budgetuppföljning maj 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 31 maj 2007 uppgår till – 7,8 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 8,2 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det vi
budgeterat med
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 juni 2007, § 32, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna med budgetuppföljningsrapport per den 31 maj 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2007.64.612

§ 50
Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2007/2008
Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolorna 2007/2008 redovisas.
Den föreslagna organisationen är framtagen i samverkan med samtliga rektorer/
chefer samt schemaläggare på berörda skolor. Sett till sökandebilden, ekonomi
och kvalitet är detta en optimal organisation.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagen utbildningsorganisation för gymnasieskolorna
läsåret 2007/2008.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2007.100.610

§ 51
Yttrande över motion angående kristen tradition och svensk identitet
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige ställt motion med förslag att
Karlskrona kommun i sin skolplan skriver in att samtliga skolor är skyldiga att
anordna traditionell kristen skolavslutning för de elever som så önskar.
I förslag till beslut framkommer att det finns ingen entydig definition av begreppet
”traditionell kristen skolavslutning”; d v s vad den ska innehålla och var den ska
äga rum för att betecknas som sådan.
De nationella styrdokumenten vare sig påbjuder eller förbjuder skolavslutningar i
kyrkan. Inte heller på kommunal nivå finns ställningstaganden som styr var
skolavslutningarna ska äga rum eller vilket innehållet ska vara. Varje
gymnasieskola arrangerar sina avslutningar i en av aulorna. Någon avslutning i en
kyrka har aldrig skett men däremot sjungs både gamla och nya sånger och psalmer
bl a ”Den blomstertid nu kommer”. Avslutningarna enligt denna modell har blivit
tradition.
Skolavslutningen och dagarna före brukar vara en tid då klassgemenskapen är som
starkast. Skulle man då anordna traditionella kristna avslutningar för dem som så
önskar splittrar man klassen.
Inom vuxenutbildningen och SFI sker kursavslutningar, som utformas tillsammans
av lärare och elever.
Ett åläggande som styr skolavslutningarna till kyrkan innebär inskränkningar av
rektors handlingsfrihet. Eleverna har möjligheter att i sina formella organ för
elevmedverkan ta upp hur och var man vill ha sina avslutningar.
Skolplanen är ett politiskt dokument som på kommunnivå ska konkretisera de
nationella styrdokumentens mål och riktlinjer. Skolplanen kan inte begränsa eller
skriva bort det som anges i författningarna.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2007.153.612

§ 52
Skolplan
Två förslag till Skolplan finns vid dagens sammanträde. Dels Femklöverns och
Sverigedemokraternas förslag dels Socialdemokraternas förslag.
Yrkanden
Peter Christensen (fp) yrkar bifall till Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag.
Sofia Bothorp (mp) yrkar följande tillägg som punkt tre under rubriken ”Skolans
åtagande gentemot omvärlden” …Vi skall förse eleverna med grundläggande
kunskaper vad gäller långsiktigt hållbar utveckling enligt Agenda 21:s definition.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag
till Skolplan mot Socialdemokraternas förslag och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka Femklöverns och
Sverigedemokraternas förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Socialdemokraternas
förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m),
Bengt Fröberg (m), Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Richard Jomshof
(sd).
Följande röstar nej: Eva-Marie Malmgren (s), Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s),
Bo Bergström (s), Martin Nilsson (s) och Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster enligt Femklöverns och
Sverigedemokraternas förslag till Skolplan.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.

Sign

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna Femklöverns och Sverigedemokraternas förslag till Skolplan

att

som punkt tre under rubriken ”Skolans åtagande gentemot omvärlden” göra
följande tillägg …Vi skall förse eleverna med grundläggande kunskaper vad
gäller långsiktigt hållbar utveckling enligt Agenda 21:s definition

att

föreslå kommunfullmäktige att anta utbildningsnämndens förslag till
ny Skolplan

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 53
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Periodindelning läsåret 2007/2008 baserat på A-dagarnas utläggning samt lärarnas
arbetsår, Vuxenutbildningen. UN2007.92.020
Beslut angående tilläggsäskande angående investeringar vid Ehrensvärdska gymnasiet.
UN2006.178.042
Skolgång utanför kommunen, Vuxenutibldningen.
Intagning till grundvux.
Mottagning till SFI.
Upphörande av SFI-utbildning.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 54
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

11

Sign
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§ 55
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 29
Kommunala val

Skolverket

Avslag på ansökan från Stiftelsen
Kalmar Waldorfskola om rätt till
bidrag för en ny utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Kalmar
Waldorfskola i Kalmar kommun.

________________

Sign

Sign

Sign
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2007.39.442

§ 56
Övrigt
Svar på motion angående allergiframkallande växter i offentliga miljöer
I motion till kommunfullmäktige har föreslagits att alla allergiframkallande växter
ska tas bort i Karlskrona kommuns offentliga miljöer.
I utbildningsförvaltningens lokaler finns vanligtvis inte växter i någon större utsträckning, framför allt inte i de lokaler som eleverna vistas i. Detta kommer att
ses över och åtgärdas för att undvika problem för astmatiker och allergiker. En
förutsättning för att underlätta detta är att en förteckning på allergiframkallande
växter tas fram.
Utbildningsnämnden beslutar
att

motionen besvaras enligt ovan.

________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 5 september
2007
§ 57 Information
- Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets
ekonomiinriktning
- Intagningsstatistik
§ 58 Budgetuppföljning juli 2007
§ 59 Förslag till treårsbudget 2008 - 2010
§ 60 Yttrande över medborgarförslag från RFSL angående åtgärdsprogram
i 10 punkter om HTB-kunskap
§ 61 Förslag till internationellt samhällsvetenskapligt specialutformat program
§ 62 Samverkan Sydost
§ 63 Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
§ 64 Förslag till yttrande: Ansökan från Liber Hermods AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun

Sign

§ 65

Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 66

Förslag till yttrande: Ansökan från Aspero Friskolor AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun

§ 67

Förslag till yttrande: Ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamn kommun

§ 68

Förslag till yttrande: Ansökan från Svensk Yrkesförarutbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 69

Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
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§ 70

Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 71

Förslag till yttrande: Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 72

Förslag till yttrande: Ansökan från Curasan AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 73 Delegeringsärenden
§ 74 Kurser och konferenser
§ 75 Anmälningsärenden
§ 76 Övrigt

Sign
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Plats och tid

Blekingehuset
onsdagen den 5 september 2007 kl 08.30 – 12.05

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Claes Jogréus (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Axel Skröder (m)
Stefan Andersson (s)
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Mikael Thornéus, administrativ chef
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Leif Pettersson, rektor/chef, § 57
Boddy Petersson, lärare, § 57

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mikael Karlsson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Mikael Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 57
Information
-

Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiinriktning Dnr 2007.150.612

Leif Pettersson och Boddy Petersson informerar om förslaget till ny profil inom
Samhällsvetenskapsprogrammet med innehåll och arbetssätt enligt följande:
§

§

§
§
§
§

Omvärldskunskap inom ramen för kursen Projektarbete 100 poäng och
Internationella relationer 50 poäng. Tanken är att kurserna skall byggas upp av
fyra olika block som tillsammans skapar en djupare förståelse för Europas
övergripande problem både i nuet och i det förflutna. Blocken består av Europas
konflikter, Stater kommer och går, Ekonomiska system och Transitionens
problem.
Tillämpning av omvärldskunskap genom infärgning av projektarbete och
internationella relationer under besök i en del av EU-länderna. Inledningsvis de
baltiska staterna och därefter Slovenien, Tjeckien och Ungern. Lärarna
tillsammans med eleverna planerar den infärgning som är nödvändig.
Seminarier i samarbete med ortens företag och andra intressenter t ex politiker,
tjänstemän och lärare som är intresserade av fortbildning inom området.
Eleverna deltar aktivt i samarbete med lärarna i arbetslaget.
En integrerad marknadsföring av ekonomiinriktningens utåtriktade
verksamheter organiseras av elever i samarbete med lärarna, t ex egen hemsida
för information av bl a föreläsningar
Elevsociala kontakter med kamrater i besökta länder där eleverna delvis med
hjälp av lärarna förväntas aktivt ta initiativ för gemensamma mindre projekt som
arbetas fram efter hand med sikte på ett projektarbete
Samarbete med Hantverksprogrammet där tillämpliga delar av
ekonomiinriktningens nya profil tas tillvara. Ekonomiinriktningen utgör inför
läsåret 2007/2008 gemensamt arbetslag tillsammans med Hantverksprogrammet
för utvecklande av Ungt företagande och entreprenörskap varför
ekonomiinriktningens nya profil kan ge intressanta inslag.

______________
- Intagningsstatistik
Göran Palmér informerar om antalet intagna samt lediga platser inom gymnasieskolorna.
_______________
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§ 58
Budgetuppföljning juli 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2007. Resultatet per den 31 juli 2007 uppgår till + 1,5 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, + 1,0 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
+0
+0
+0
+0
+0
+0
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen
§ att fördelningen av elever som börjar i egen organisation motsvarar det som är
budgeterat
§ att antalet elever som söker annan skolhuvudman inte ökar jämfört med
budgeterat antal
§ att omställningsreserven är tillräcklig, d v s att vi inte kommer att ha samma
omfattning på övertalig personal till höstterminen som vi har på vårterminen
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 31 juli 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 59
Förslag till treårsbudget 2008 - 2010
Följande finansiella målsättningar utgör grund för budgetdirektiven 2008-2010:
- Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1% av
skatteintäkter och statsbidrag år 2008 och 2% av skatteintäkter 2009 och 2010.
- De investeringar som ska täckas av framtida skatteuttag skall i princip begränsas till
respektive års avskrivningsmedel.
- Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och kostnadsbesparingar
kan finansieras med nya lån.
- Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva
resultatet för respektive år.
Planerade förändringar 2008:
- Ökat antal Karlskronaelever
Antalet elever i gymnasieåldern kommer att öka 2008. Ökningen blir 28 elever
jämfört med 2007. Detta innebär ökade kostnader oavsett vilken huvudman
som tillhandahåller utbildningen. Därefter minskar elevkullarna 2009 och 2010.
Budgettillskottet på 1,0 mkr ger ett kostnadsbidrag på 35 700 kr per läsår och elev.
Idag uppgår våra rörliga kostnader i egen organisation till 51 000 kr och våra
kostnader hos annan skolhuvudman till 91 000 kr. Av de 28 eleverna beräknas 85%
välja vår egen gymnasieskola och 15% annan skolhuvudman. Detta innebär att
våra kostnader kommer att öka med 1,6 mkr.
-

Köp/sälj annan skolhuvudman
Vi ser inför hösten 2007 ett ökat inflöde av elever från andra kommuner. Antalet
elever skrivna i Karlskrona kommun som väljer att studera på gymnasieskolor med
andra skolhuvudmän har stabiliserats.

-

Köp av verksamhet internt
I och med att inflödet från andra kommuner ökar innebär det att våra egna
gymnasieskolor kommer att tillhandahålla flera platser som de ska ha budgetmedel för.

-

Inackorderingstillägg
Karlskrona kommun ligger på en låg nivå när det gäller inackorderingstilläggen.
Sedan 1997 har höjningar endast gjorts utifrån index. Målsättningen är nu att
successivt höja ersättningsnivåerna.
________________
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-

Ekologiskt odlad mat
Enligt regeringen ska år 2010 25% av den upphandlade maten vara ekologiskt
odlad. Detta för att öka möjligheterna till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Målsättningen är att påbörja detta 2008 genom att helt övergå till att servera
ekologisk mjölk i våra skolrestauranger.

-

Teknikcollege
Från och med den 1 juli 2007 har omdisponeringar gjorts som innebär att
Utvecklingschefen övertagit processledarens roll i Teknik collegeprojektet.
Detta innebär att dessa budgetmedel till stora delar frigörs. Vissa medel för
kringkostnader måste kvarstå.

-

Skollunch Rosenholm
För att kunna få kvalitetsstämpeln Teknikcollege krävs att kärnämnesundervisningen är integrerad med karaktärsämnesundervisningen. I syfte
att genomföra denna integrering förläggs Fordonsprogrammets och Byggprogrammets kärnämnesundervisning ute på Rosenholm. Dessa program
är lokaliserade där sedan lång tid tillbaka. Detta innebär att skollunch måste
kunna serveras ute på Rosenholm, annars måste eleverna bussas in till
Trossö varje skoldag för att äta. Oavsett vilken lösning som väljs innebär
det en utökad kostnad jämfört med 2007.

-

Utbytesplatser
Eftersom utbytesplatserna med Litauen och Polen endast är ett ensidigt utbyte
föreslås att denna verksamhet plockas bort från och med läsåret 2008/2009.

-

Helårseffekt Vuxenutbildningen
I samband med minskade ramar vid övergången från riktat statsbidrag till
generellt statsbidrag och övriga neddragningar som var nödsakade för vuxenutbildningen i och med ökningen av SFI-undervisningen fick utbildningsnämnden under 2007 ett budgettillskott med 900 tkr. Helårseffekten 2008 ger
ett ytterligare tillskott med 900 tkr.

-

Lokalförändringar
Lokalförändringar kommer att ske för Vuxenutbildningen i samband med
utflyttning från Gräsvik. Eftersom elevvolymerna inom gymnasieskolan ökar
de närmaste åren ryms inte vuxenutbildningen i gymnasieskolans befintliga
lokaler. Därför kommer lokaler att behöva hyras för att rymma vuxenutbildningens verksamhet.

-

Marknadsföring/Information
Behov finns av en utökad marknadsföringsbudget dels för att kunna annonsera
i olika medier och till tryckningar av trycksaker dels saknas idag budgetutrymme för att kunna göra marknadsföringsinsatser i samband med val och
omval ute på skolenheterna.
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-

Anpassning budget IT
Eftersom en utökning av antalet datorer skett måste budgeten utökas i motsvarande omfattning. En utökning av budgeten måste även ske på grund av
att IT-avgifterna höjdes 2007. I beloppet ingår visst utrymme för utökningar
för att bl a kunna möjliggöra förändrade undervisningsmetoder.

-

Utvecklingsgruppen
För att kunna bedriva omvärldsbevakning och utveckla verksamheten finns
behov av budgetmedel.

-

Bibehållen reserv

Tilläggsförslag
- Nyetablering fristående skolor
Utifrån de ansökningar som inkommit rörande nyetableringar av friskolor har
vi i våra beräkningar utgått ifrån att 165 elevplatser/årskurs av totalt 261 sökta
platser/årskurs får tillstånd. Av dessa 165 platser kalkylerar vi med att 135
elever/årskurs kommer från vår kommun. För Karlskrona kommun innebär
detta 405 platser och en kostnad på 19,5 mkr när det är fullt utbyggt.

Sign

-

Anpassning/neddragning egen organisation
I samband med att fler friskolor etablerar sig måste organisationen minskas
i motsvarande omfattning. Detta kommer att göras genom att hela utbildningar
läggs ner. För kommunens gymnasieskolor kommer det att innebära att de
kommer att ha ca 400 färre elever i sin organisation. Detta innebär att de kommer
att få motsvarande mindre elevbidrag.

-

Anpassningar stödfunktioner
I samband med att elevvolymerna minskar dels beroende på fler aktörer dels
på grund av minskade elevvolymer måste även stödverksamheterna ses över.
Verksamheter som berörs är bibliotek, elevcaféer, skolmåltider, städ och
vaktmästeri.

-

Lokalförändringar vid en nyetablering
Även lokalbehovet måste ses över i samband med att det blir färre elever i
organisationen. Lokalerna på Gräsvik kommer att lämnas till förmån för
Högskolan.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till grundbudget
och tilläggsförslag 2008
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till plan för åren
2009 - 2010
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 60
Yttrande över medborgarförslag från RFSL angående åtgärdsförslag i
10 punkter om HTB-kunskap
RFSL i Blekinge har genom Ulf Härstedt lämnat in ett medborgarförslag vilket
innebär ett åtgärdsprogram i tio punkter om HTB-kunskap.
RFSL i Blekinge föreslår att de tio punkterna genomförs i Karlskrona kommun så
att kommunen kan leva upp till sitt mångfaldsmål.
I skollag, läroplan och skolplan m fl styrdokument anges den värdegrund som alla
personal och elever har att efterleva.
Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever i kraft. Skolor ska bedriva ett arbete som främjar
barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Varje skola ska ha
en Likabehandlingsplan där man beskriver hur man förebygger, upptäcker, åtgärdar som följer upp kränkande behandling. Alla skolor inom utbildningsnämnden
har sådana planer.
I skolan försöker man att skapa en helhetsbild för eleverna inom alla program. Det
är olika perspektiv som ska tas i beaktande vid undervisningens genomförande
men värdegrunden ska alltid genomsyra verksamheten.
De tio punkterna:
1. Utbilda politiker
Omfattningen av utbildning definieras inte. Politiker kan erhålla information
vid lämpligt möte exempelvis vid ett nämndsmöte.
2. Ta fram handlingsplan för kommunens arbete med HBT-frågor
En separat handlingsplan anses inte behövas på förvaltnings- eller skolnivå.
3. Utbilda alla anställda inom kommunen
Omfattningen av utbildningen definieras inte. Anställda bör få information om
denna grupp på samma sätt som information ges om andra grupper. Ev någon
övning i personalpolitiska programmet.
4. Utbilda alla arbetsgivare inom kommunen
Detta kan ingå i kommunens chefsutbildning.
5. Synliggör HBT-personer och familjer i undervisningen
Det bästa är att detta sker naturligt i den vanliga undervisningssituationen och
inte i speciella föreläsningar.
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6. Utbilda all skolpersonal
Utbildningen bör vidgas till att inte enbart gälla sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utan alla grupper som anges i diskrimineringslagen.
7. Kontrollera att undervisningen korrekt tar upp frågor kring HBTpersoners situation
Detta kan ingå i den normala uppföljningen av all undervisning.
8. Ge stöd till sociala mötesplatser
Detta ligger inte inom nämndens ansvar.
9. Se över de relevanta styrdokumenten
I den nya skolplanen för utbildningsnämnden står det att undervisningen aktivt
ska motverka alla former av mobbning, trakasserier, främlingsfientlighet,
rasism och antidemokratiska företeelser. Det anses inte nödvändigt att utpeka
någon särskild grupp men en översyn kan göras vid nästa revidering.
10. Ställ krav på ideella föreningar och studieförbund
Detta ligger inte inom nämndens ansvar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avge yttrande enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 61
Förslag till internationellt samhällsvetenskapligt specialutformat program
Under ett antal år har af Chapmangymnasiet drivit ett Samhällsvetenskapligt
program med internationell profil. Sökandebilden har varit mycket god och
profilen uppvisar bra resultat. Skolan har nu begärt att få göra profilen till
ett specialutformat program eftersom det skulle underlätta planeringen. Då
kan eleverna redan från år 1 kan göra sitt programval och inte som idag först
till år 2.
Skolan har beskrivit programmets syfte och angett programmål för utbildningen.
De kurser som utgör specialutformningen anges i underlaget.
Kostnaden för utbildningen finansieras delvis idag av olika externa projektmedel.
Enligt Skollagen 5 kap 4 § skall styrelsen för utbildningen fastställd programmål
för specialutformat program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 41, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagna programmål för specialutformat Internationellt
Samhällsvetenskapligt program.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 62
Samverkan Sydost
I början av juni presenterade den av Samverkan Sydost utsedda arbetsgruppen
sitt arbete för fortsatt samverkan. Gruppen har föreslagit ett antal åtgärder för
fortsatt samverkan baserade på utbildningsstrukturer, arbetsmarknad, kommande
elevvolymer m m.
Vid Sydostmöte i Kalmar uppdrogs åt respektive kommun att till nästa möte
i Emmaboda under september återkomma med sin inställning till deltagande i
fortsatt arbete och om man är fortsatt intresserad av att prioritera de olika förslagen.
Utbildningsförvaltningen har vid nämndens sammanträde i juni presenterat
arbetsgruppens förslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2007, § 42, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ställa sig bakom arbetsgruppens förslag till principer för samverkan

att

skyndsamt påbörja arbetet med samordnad gymnasieintagning
enligt förslaget

att

omgående fortsätta arbetet med gemensam prissättning enligt Göteborgsmodellen med anpassningar till regionens förutsättningar. Förslag till
beslut i respektive kommun bör finnas senast 1 juni 2008

att

arbetet med skapande produktionsområden i Sydost inleds hösten 2007

att

en särskild arbetsgrupp omgående tillsätts för skapande av Vårdcollege
Sydost

att

en särskild arbetsgrupp utses med uppdrag att ta fram förslag till mer
formaliserad struktur för samverkan Sydost

att

i övrigt fortsätta arbetet enligt lagda förslag

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 63
Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I yttrandet framgår bl a att utbildningsnämnden är positiv till etablering av nya
friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona.
Baggium AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
specialutformade program närliggande bygg, el, energi, naturbruk, industri (enl dels
nationella programmet och dels med inriktning säkerhetsmontör lås- och
larmanläggningar), fordon, hantverk, handels samt omvårdnadsprogrammet.
Baggiums koncept är enbart yrkesinriktade utbildningar med en stor del APU. Detta
motsvaras av Lärlingsprogrammet i Karlskrona som startade hösten 2005. Tio till
femton elever per årskurs har sin utbildning delvis förlagd på företag med teorilektioner i egna skollokaler. Det är framför allt begränsningen i antal företag som
kan ta emot elever på förlängd APU/lärling som gör att inte alla ca 20 elever per
årskurs som söker lärlingsprogrammet kan få sin utbildning på detta sätt.
Det är helt förödande för den kommunala utbildningen om en ny aktör med samma
upplägg och med utbildningar inom samma yrkesområden medges tillstånd att starta.
Antal företag som, vid sidan av alla övriga utbildningars APU-elever, kan ta emot
Lärlingsprogrammet och Baggiums elever är alldeles för få. Konsekvensen blir att
antingen den kommunala utbildningen eller Baggiums utbildning måste läggas ned på
grund av detta.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
År 2015 har elevunderlaget i Karlskrona minskat så mycket att en normalstor
kommunal gymnasieskola behöver läggas ned.
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Baggium har valt att ansöka om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan
och dessutom med samma val av innehåll och program.
Den kommunala skolan ger eleverna ett större utbud av valbara kurser och individuella
val än vad Baggium kan erbjuda. Utbildningen håller en hög kvalitet och är under
ständig förnyelse och omprövning. Lokalerna är nyligen upprustade och speciellt
anpassade för den kommunala lärlingsutbildningen.
För Karlskronas del får ett godkännande av Baggiums nya utbildningar långsiktiga
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser eftersom de sökta utbildningarna skulle
slå undan förutsättningarna för den kommunala verksamheten att drivas vidare. Det
finns inte företagsmässiga förutsättningar att skapa ytterligare ca 100
APU/lärlingsplatser i kommunen. En splittring av dagens utbildningar på flera aktörer
innebär rimligen att kvalitén inte kan hållas kvar på dagens höga nivå.
Detta ger per elev en högre kostnad då färre elever skall dela på befintliga kostnader för
den specifika utrustning och för de specialsalar som finns. Får kommunen högre
kostnader för sina utbildningar ger detta också högre bidrag till friskolor. Slutsatsen blir
att kommunens kostnader ökar totalt sett för dessa utbildningar både för den del som
drivs i egen regi och genom högre bidrag till i detta fall Baggium. Av ekonomiska skäl
kan också kommunen tvingas lägga ned sitt Lärlingsprogram på grund av för få elever i
förhållande till kostnaderna.
Övergångsvis kommer omställningskostnader att uppstå om tillsvidareanställda lärare,
personal inom elevvård och administration mm behöver sägas upp. Likaså kan inte
lokal- och utrustningskostnader reduceras i takt med elevminskningen vilket ger dåligt
utnyttjade befintliga resurser.
Utifrån ett elevperspektiv innebär en splittring av dagens utbildningar på ännu fler
aktörer att färre inriktningar kommer att erbjudas totalt sett och att skolorna erbjuder ett
minskat antal valbara kurser, I-valskurser etc. Detta ger för eleven en försämrad
utbildningskvalitet.
Baggiums utbildningar tillför inte något nytt i form av inriktningar eller arbetssätt till
den befintliga utbildningen som den kommunala skolan tillhandahåller.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och att det blir
en kraftig överetablering av dessa utbildningar i kommunen och i regionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 64
Förslag till yttrande: Ansökan från Liber Hermods AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I yttrandet framgår bl a att utbildningsnämnden är positiv till etablering av nya
friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Liber Hermods AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
tre olika gymnasieutbildningar i Karlskrona .
1. Samhällsprogram (SP) med inriktning

- miljö och klimat
30 elever per
- affärsmannaskap
årskurs för
- samhällsvetenskap samtliga inr SP

2. Naturvetenskapligt program (NV)

- miljö och klimat
- affärsmannaskap
- naturvetenskap

3. Handelsprogrammet (HP) med inriktning

- affärsmannaskap
30 elever per
- handel och service årskurs med
samtliga inr HP

30 elever per
årskurs för
samtliga inr NV

Fullt utbyggd omfattar dessa utbildningar 270 elever.
Verksamheten skall bedrivas i lokaler på Drottninggatan i Karlskrona.
Skolan kommer initialt att ha 4,4 lärare per 100 elever och fullt utbyggd 4,0 lärare per
100 elever. Detta är betydligt lägre än den genomsnittliga lärartätheten på 7,6 lärare
per 100 elever som gäller för kommunens utbildningar totalt. För af Chapmangymnasiet med övervägande delen teoretiska utbildningar finns 5,9 lärare per 100
elever.
Inför höstterminen 2008 finns det ytterligare 3 ansökningar om att starta
gymnasieutbildningar i kommunen. Skulle alla skolor beviljas tillstånd att starta innebär
det närmare 800 nya utbildningsplatser. Detta kan jämföras med den kommunala
skolans ca 2 400 utbildningsplatser och de befintliga 2 friskolornas utbildningsplatser.
Dessutom startar ytterligare en gymnasiefriskola i Karlskrona från höstterminen 2007.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
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ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
Sett ur detta perspektiv vill Liber och de ytterligare tre gymnasiefriskolorna starta upp
sina verksamheter under en för kommunen mycket besvärlig elevminsknings- och
neddragningsperiod. De nya friskolorna kan visserligen i några fall erbjuda något utöver
det som erbjuds i kommunen eller regionen men risken är uppenbar att för många
aktörer kommer att få dela på ett kraftigt minskande elevunderlag.
Då de nya friskolorna framför allt riktar in sig på program och utbildningar som redan
finns i kommunen och som hittills visat sig ha ett vikande elevintresse (Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap, Handelsprogram och Medieprogram) blir effekten att alldeles för
många aktörer riskerar hamna i besvärliga ekonomiska förutsättningar när man erbjuder
uppemot dubbelt så många elevplatser som idag.
Liber har valt att ansöka om tre utbildningar som redan finns i den kommunala skolan
och hos friskolor i kommunen. Valet av inriktningar är i princip samma som den
kommunala skolan kan erbjuda då utgångspunkten är de nationella kurserna. Inriktning
miljö och klimat samt affärsmannaskap ligger också mycket nära de nationella
programmen och endast två nya kurser är framtagna specifikt (150 poäng tillsammans
av totalt 2 500 poäng). I ansökan framgår att Liber utgår från ett processorienterat
arbetssätt och kommer att använda sig av problembaserat lärande. Detta arbetssätt
förekommer också i den kommunala skolan bl a inom SP. Med tanke på den låga
lärartätheten bygger Libers koncept på betydligt mer självstudier än den kommunala
skolans motsvarande utbildningar. Det innebär att elever med förutsättningar för att
studera i egen takt gör det i större utsträckning än i den kommunala skolan. Enligt Liber
ger detta mer tid till elever som har svårare för sina studier. Med tanke på den låga
lärartätheten innebär inte Libers arbetssätt något nytt i jämförelse med den kommunala
skolans motsvarande utbildningar och tillför därför inget nytt ur ett elevperspektiv.
För Karlskronas del kan ett godkännande av Libers utbildningar ge långsiktiga
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för alla tre sökta programmen. De sökta
utbildningarna visar vikande elevunderlag i Karlskrona samtidigt med en kraftig
elevminskning i kommunen och regionen. De kostnader som kommunen lagt ned i
lokaler och utrustning kommer inte att kunna fortsätta nyttjas på ett rationellt och
ekonomiskt bra sätt. En splittring av dagens utbildningar på flera aktörer innebär
rimligen att kvalitén inte kan hållas kvar på dagens höga nivå.
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Detta ger per elev en högre kostnad då färre elever skall dela på befintliga kostnader för
den specifika utrustning och för de specialsalar som finns. Får kommunen högre
kostnader för sina utbildningar ger detta också högre bidrag till friskolor. Slutsatsen blir
att kommunens kostnader ökar totalt sett för dessa utbildningar både för den del som
drivs i egen regi och genom högre bidrag till i detta fall Liber.
Övergångsvis kommer omställningskostnader att uppstå om tillsvidareanställda lärare,
personal inom elevvård och administration mm behöver sägas upp. Likaså kan inte
lokal- och utrustningskostnader reduceras i takt med elevminskningen vilket ger dåligt
utnyttjade befintliga resurser.
Utifrån ett elevperspektiv innebär en splittring av dagens utbildningar på ännu fler
aktörer att färre inriktningar kommer att erbjudas totalt sett och att skolorna erbjuder ett
minskat antal valbara kurser, I-valskurser etc. Detta ger för eleven en försämrad
utbildningskvalitet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och att det blir
en kraftig överetablering av dessa utbildningar i kommunen och i regionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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§ 65
Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I förslag till yttrande framgår bl a att Utbildningsnämnden är positiv till etablering av
nya friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Nordens Tekniker Institut AB (hädanefter benämnd NTI) har hos Skolverket ansökt
om att från höstterminen 2008 få starta två olika gymnasieutbildningar som
komplement till befintligt Elprogram.
1. Naturvetenskapligt program med allmän inriktning (NV)
30 elever per årskurs
NTI ansöker om Samhällsvetenskapligt program, allmän inriktning, men
medskickad poängplan avser naturvetenskapligt program (NV). Att ansökan
avser NV konfirmeras av den nytillträdde rektorn för NTI skolan och Mikael
Elias Teoretiska Gymnasium i Karlskrona .
2. Medieprogram med inriktning medieproduktion

30 elever per årskurs

Fullt utbyggd omfattar dessa utbildningar 180 elever.
Verksamheten skall bedrivas i befintliga lokaler centralt i Karlskrona.
Skolan kommer både initialt och fullt utbyggd att ha 7,5 lärare per 100 elever vilket
motsvarar den kommunala skolans genomsnittliga värde.
Inför höstterminen 2008 finns det ytterligare 3 ansökningar om att starta
gymnasieutbildningar i kommunen. Skulle alla skolor beviljas tillstånd att starta innebär
det närmare 800 nya utbildningsplatser. Detta kan jämföras med den kommunala
skolans nuvarande ca 2 400 utbildningsplatser och de befintliga 2 friskolornas
utbildningsplatser. Dessutom startar ytterligare en gymnasiefriskola i Karlskrona från
höstterminen 2007.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
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Sett ur detta perspektiv vill NTI och de ytterligare tre gymnasiefriskolorna starta upp
sina verksamheter under en för kommunen mycket besvärlig elevminsknings- och
neddragningsperiod. De nya friskolorna kan visserligen i några fall erbjuda något utöver
det som erbjuds i kommunen eller regionen men risken är uppenbar att för många
aktörer kommer att få dela på ett elevunderlag som bara utgör ¾-delar av nuvarande
numerär.
Då de nya friskolorna framför allt riktar in sig på program och utbildningar som redan
finns i kommunen och som hittills visat sig ha ett vikande elevintresse (exempelvis
Naturvetenskap, Samhällsvetenskap och Medieprogram) blir effekten att alldeles för
många aktörer riskerar hamna i besvärliga ekonomiska förutsättningar när man erbjuder
uppemot dubbelt så många elevplatser som idag.
NTI har valt att ansöka om två utbildningar som redan finns i den kommunala skolan
och hos friskola i kommunen. Dessutom är valet av inriktningar samma som redan idag
erbjuds eleverna i Karlskrona och inom samverkansregion Sydost.
För Karlskronas del får ett godkännande av NTI-skolans nya utbildningar långsiktiga
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser eftersom de sökta utbildningarna visar
vikande elevunderlag eller oförändrat sådant samtidigt med en kraftig elevminskning i
kommunen och regionen. De kostnader som kommunen lagt ned i lokaler och
utrustning kommer inte att kunna fortsätta nyttjas på ett rationellt och ekonomiskt bra
sätt. En splittring av dagens utbildningar på flera aktörer innebär rimligen att kvalitén
inte kan hållas kvar på dagens höga nivå.
Detta ger per elev en högre kostnad då färre elever skall dela på befintliga kostnader för
den specifika utrustning och för de specialsalar som finns. Får kommunen högre
kostnader för sina utbildningar ger detta också högre bidrag till friskolor. Slutsatsen blir
att kommunens kostnader ökar totalt sett för dessa utbildningar både för den del som
drivs i egen regi och genom högre bidrag till i detta fall NTI. Av ekonomiska skäl kan
också kommunen tvingas lägga ned ett nationellt program (MP) på grund av för få
elever i förhållande till kostnaderna.
Övergångsvis kommer omställningskostnader att uppstå om tillsvidareanställda lärare,
personal inom elevvård och administration mm behöver sägas upp. Likaså kan inte
lokal- och utrustningskostnader reduceras i takt med elevminskningen vilket ger dåligt
utnyttjade befintliga resurser.
Utifrån ett elevperspektiv innebär en splittring av dagens utbildningar på ännu fler
aktörer att färre inriktningar kommer att erbjudas totalt sett och att skolorna erbjuder ett
minskat antal valbara kurser, I-valskurser etc. Detta ger för eleven en försämrad
utbildningskvalitet.
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I ett läge med kraftigt vikande elevunderlag och en överetablering inom de teoretiska
program som NTI ansöker om att få starta blir det kännbara organisatoriska och
ekonomiska konsekvenser för kommunen. NTI-skolans utbildningar tillför inte heller
något nytt i form av inriktningar eller arbetssätt till de befintliga utbildningar som den
kommunala skolan och nuvarande friskolor tillhandahåller.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och att det blir
en kraftig överetablering av dessa utbildningar i kommunen och i regionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________
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§ 66
Förslag till yttrande: Ansökan från Aspero Friskolor AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
I förslag till yttrande framgår bl a att Utbildningsnämnden är positiv till etablering av
nya friskolor och utökning av befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och
utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Aspero Friskolor AB (hädanefter benämnd Aspero) har hos Skolverket ansökt om att
från höstterminen 2008 få starta en gymnasiefriskola i Karlskrona med lokalisering till
Rosenholm. Skolans namn är Aspero idrottsgymnasium, ett specialutformat program
med profil samhällsvetenskap och ekonomi. Antalet elever beräknas till 75 per årskurs
vilket ger ca 225 elever vid fullt utbyggd skola hösten 2010. Skolan kommer initialt att
ha 7,3 lärare per 100 elever och fullt utbyggd 6,7 lärare per 100 elever.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
Sett ur detta perspektiv vill Aspero och de ytterligare tre gymnasiefriskolorna starta upp
sina verksamheter under en för kommunen mycket besvärlig elevminsknings- och
neddragningsperiod. De nya friskolorna kan visserligen i några fall erbjuda något utöver
det som erbjuds i kommunen eller regionen men risken är uppenbar att för många
aktörer kommer att få dela på ett kraftigt minskande elevunderlag.
Då de nya friskolorna framför allt riktar in sig på program och utbildningar som redan
finns i kommunen och som hittills visat sig ha ett vikande elevintresse (Naturvetenskap,
Samhällsvetenskap och Medieprogram) blir effekten att alldeles för många aktörer
riskerar hamna i besvärliga ekonomiska förutsättningar när man erbjuder uppemot
dubbelt så många elevplatser som idag.
Aspero vill starta ett idrottsgymnasium där alla elever har en aktiv specialidrott.
Karlskrona kommun kan på varje program erbjuda en idrottsprofil där eleven utövar sin
specialidrott under det individuella valets 300 gymnasiepoäng. Asperos special-
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utformade program bedöms ge elitidrottande elever ytterligare möjligheter att utöva sin
specialidrott under skoltid med sitt beskrivna upplägg.
Att däremot koppla idrotten med teoretiska studier med profil samhällsvetenskap och
ekonomi bedöms mer bekymmersamt med tanke på hur många skolor som både i
Karlskrona och i regionen idag erbjuder olika inriktningar av Samhällsprogrammet
(SP). Totalt finns det inför hösten 2007 150-160 förstahandssökanden till den
kommunala skolans SP. Inom kommunen driver idag även Friskolan Galären en SPutbildning. Från hösten 2007 tillkommer ytterligare en friskola, Mikael Elias Teoretiska
Gymnasium med SP som alternativ och i nuläget 24 intagna från Karlskrona . I två av
de fyra nya friskoleansökningarna inför hösten 2008 begärs ytterligare 105 elevplatser
per årskurs inom SP. Detta kommer med största sannolikhet att påverka möjligheterna
för både den kommunala skolan och de befintliga friskolorna att fortsätta driva sina
inriktningar som tidigare. För den kommunala skolan kommer inte alla inriktningarna
att kunna erbjudas framöver när både elevunderlaget minskar och antalet aktörer
kraftigt ökar.
I ett läge med vikande elevunderlag och en kraftig överetablering inom bl a de
samhällsvetenskapliga utbildningarna görs ändå bedömningen att Aspero
Idrottsgymnasium kan tillföra en del ur ett elevvalsperspektiv med sin tydliga satsning
på aktiva elitidrottare.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 47
Förslag till yttrande: Ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun
Utbildningsnämnden är positiv till etablering av nya friskolor och utökning av
befintliga verksamheter när det bidrar till mångfald och utveckling av gymnasieutbildningen i Karlskrona .
Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få
utöka John Bauergymnasiet i Karlshamn med Hantverksprogrammet inriktning Florist
och Frisör. Antalet elever beräknas till 25 per inriktning och årskurs vilket ger ca 150
elever vid fullt utbyggd skola hösten 2010. Skolan kommer initialt att ha 8,0 lärare per
100 elever och fullt utbyggd 10,7 lärare per 100 elever.
Karlskrona har både Florist och Frisörutbildning inom Hantverksprogrammet med ca 15
elever per årskurs på Florist och ca 18 elever på Frisör. Inom region Sydost är det också
väl försörjt med denna typ av utbildningar. Ur ett elevperspektiv tillför inte Drivkraft
Värend något utöver det som Karlskrona och övriga utbildningar i regionen kan ge
varken innehållsmässigt eller i arbetssätt.
Fram till 2008 har det varit en svag elevökning i kommunen men därefter sker en
mycket kraftig elevminskning med ett elevunderlag år 2015 som är 25% lägre jämfört
med år 2007. Då förhållandena är likartade i hela den sydöstra regionen försöker
ingående kommuner samverka om utbildningsutbudet för att nå en acceptabel kostnad
och effektivitet på respektive kommuns utbildningar. Detta innebär att kommunerna
redan innan eventuellt tillkommande nya friskolor saknar ekonomiska möjligheter att
behålla samtliga de utbildningar som man kan erbjuda idag. Kostnaderna kommer att
bli alldeles för höga och samverkanslösningar måste sökas för att hålla en fortsatt hög
kvalitet.
Ett godkännande kommer med största sannolikhet att påverka möjligheterna för både
den kommunala skolan och de befintliga friskolorna att fortsätta driva sina inriktningar
som tidigare. Det finns också en risk för nedläggning av inriktningar på
hantverksprogrammen i regionen när både elevunderlaget minskar och antalet aktörer
ökar. Med ytterligare en aktör inom Florist och Frisör kommer inte Karlskrona att få
den ekonomiska effektivitet i utbildningen som finns idag. Stora kostnader har lagts ned
i lokaler och utrustning de senaste åren i samband med att dessa utbildningar startats
upp. De totala kostnaderna för kommunens gymnasieundervisning kommer att öka och
därmed kan det också bli så att bidragen till friskolorna, som ofta baseras på
kommunens kostnader, ökar.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

26

Sammanträdesprotokoll

Det bedöms ge kännbara organisatoriska och ekonomiska konsekvenser för
kommunerna i regionen. Drivkraft Värends utbildningar tillför inte heller något nytt i
form av inriktningar eller arbetssätt till de befintliga utbildningar som den kommunala
skolan och nuvarande friskolor tillhandahåller.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 68
Förslag till yttrande: Ansökan från Svensk Yrkesförarutbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
SYAB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
Fordonsprogram inriktning transport i Kalmar. Fullt utbyggd omfattar begärd
utbildning 99 elever hösten 2011.
Inom sydostregionen finns idag motsvarande utbildningar i Nybro, Karlshamn och
Karlskrona. Av elevernas val till dessa utbildningar framgår att om flera aktörer som
SYAB medges starta motsvarande verksamhet kommer någon av de nuvarande
utbildningarna att få läggas ned. Den mycket kraftiga nedgången av elevantalen i både
Karlskrona och regionen talar inte heller för fler aktörer än idag. Elevantalet minskar
med 25 % fram till år 2015.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

yttra sig till Skolverket enligt ovan

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 69
Förslag till yttrande: Ansökan från Baggium AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Baggium AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
specialutformade program närliggande Barn- och Fritids-, Omvårdnads- och
Byggprogrammet för Kalmar Praktiska Gymnasium. Respektive program beräknas ha
5 elever varför skolan fullt utbyggd omfattar 45 elever år 2010.
Skolan kommer endast i begränsad omfattning att påverka Karlskrona kommuns
gymnasieskolor.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 70
Förslag till yttrande: Ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
NTI har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta Handels-,
Samhälls-, Naturvetar-, EC-, och Medieutbildning i Kalmar. Fullt utbyggd omfattar
begärda utbildningar 450 elever hösten 2010.
Utbildningarna är väl tillgodosedda både i Karlskrona och i regionen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 71
Förslag till yttrande: Ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
HS Naturbruksgymnasium AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen
2008 få utöka sin befintliga verksamhet med inriktningarna Äventyr/upplevelse och
Hund på Helgesbo Naturbruksgymnasium. Fullt utbyggd omfattar begärda
utbildningar 120 elever hösten 2010.
Karlskrona har inget eget Naturbruksgymnasium men det finns liknande utbildningar
inom region Sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 72
Förslag till yttrande: Ansökan från Curasan AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Curasan AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2008 få starta
Omvårdnadsprogram inriktning Akutsjukvård och inriktning Hälsa och friskvård i
Kalmar. Skolan kommer att utformas efter samma koncept som Consensus i Lund.
Fullt utbyggd omfattar begärda utbildningar 180 elever hösten 2010.
Karlskrona har Omvårdnadsprogram men inte dessa s k lokala inriktningar.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

5 september 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

32

Sammanträdesprotokoll

§ 73
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av L Netterstedt som vikarierande utbildningschef under ordinarie
befattningshavares semester 2007-07-23—08-13.
Förordnande av T Rönneholm som vikarierande utbildningschef under ordinarie
befattningshavares semester 2007-07-16—07-22.
Förordnande av rektor/chef under semesterperioden 2007.
Beslut om stipendium ur Karlskrona Skolväsendets samfond för lärare.
UN2007.109.046
Beslut om skolgång vid Ingelstads Naturbruksgymnasium
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-05-23 och 2007-06-28.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 74
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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§ 75
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram

Kommunfullmäktige

§ 99
Miljöbokslut 2006

Kommunfullmäktige

§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den 30 april 2007

Kommunfullmäktige

§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget
2008 – 2010

Kommunfullmäktige

§ 106
Svar på motion om medborgarkontrakt

________________
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§ 76
Övrigt
Inga övriga ärenden redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober
2007
§ 77 Information
- Demokratiprojektet
- Personalnyckeltal
- Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan
§ 78 Budgetuppföljning september 2007
§ 79 Posthanteringstjänster
§ 80 Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiinriktning
§ 81 Förslag till sammanträdesplan 2008
§ 82 Delegeringsärenden
§ 83 Kurser och konferenser
§ 84 Anmälningsärenden
§ 85 Övrigt
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Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
onsdagen den 24 oktober 2007 kl 08.30 – 11.40

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Claes Jogréus (m)
Martin Nilsson (s)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp)
Bruno Carlsson (sd) föredragning t o m kl 10.00

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Mikael Thornéus, administrativ chef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom, föredragning t o m kl 10.00
Tommy Rönneholm, utvecklingschef, föredragning t o m kl 10.00
Marianne Hansson, personalsekreterare, föredragning t o m kl 10.00
Lennarth Hanson, IT-samordnare, föredragning t o m kl 10.00
Leif Pettersson, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Johan Melin, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Håkan Petersson, vik rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Anita Wranker, rektor, föredragning t o m kl 10.00
Mary Mathiasson, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.00
Birgitta Wahlström, bibliotekschef, föredragning t o m kl 10.00

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Maria Bergqvist (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Maria Bergqvist

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

Sign

Sign

3

Sign

§ 77 - 85

Sammanträdesdatum Blad

24 oktober 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN

4

Sammanträdesprotokoll

§ 77
Information
- Demokratiprojektet
Tommy Rönneholm informerar om projektet ”Var god, tag plats” som genomfördes
under tre veckor i somras. Av de 70 elever från år 1 och 2 som sökte fick 12 stycken
tillfälle att delta i projektet.
Målsättningen var att:
- ge ungdomarna kunskap/redskap
- granska kommunen
- förslag till kommunen
Innehåll bl a:
- rättigheter och demokrati
- makt
- genus, etnicitet och fördomar
- inflytande
- politik och representativitet
- medias roll i samhället
- att skriva debattartiklar / insändare
- förändring genom kultur
- att nå ut med budskap
Resultat
-

tidning
ungdomspolitisk handlingsplan

______________
- Personalnyckeltal
Marianne Hansson informerar om personalnyckeltalen för mätperioden
061201 – 070731 som bl a innehåller:
-

antalet anställda
antalet årsarbetare
timanställda, arbetad tid i årsarbete
genomsnittlig sysselsättningsgrad
övertid/fyllnadstid, tim/anställd
sjukdagar per anställd

_______________
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- Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom gymnasieskolan
Studie av gymnasieskolan har genomförts för tredje året i rad i 3KHVkommunerna (Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad).
Anders Svensson redovisar ett första utkast till slutrapport.
Rapporten innehåller bl a följande:
- Kostnad/elev i kronor
- Kostnad/elev exklusive lokaler i kronor
- Kostnad/elev i kronor för undervisning
- Kostnad/elev i kronor för läromedel, utrustning och skolbibliotek
- Kostnad/elev i kronor för lokaler och inventarier
- Kostnad/elev i kronor för administration och skolledning
- Kostnad/elev i kronor för elevhälsa
- Antalet elever folkbokförda i kommunen
- Andel elever folkbokförda i kommunen i år 9 som gick vidare till
gymnasieskolan
- Andel elever folkbokförda i kommunen per olika huvudmän
- Andel elever på de kommunala skolorna fördelade på olika typer av program
- Andel elever på de kommunala skolorna fördelade efter hemkommun 2006
- Fördelning av eleverna mellan olika program 2006 i den kommunala
gymnasieskolan
- Köp av utbildningsplatser från annan huvudman 2006
- Personalnyckeltal
- Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning
- Betygsfördelning slutbetyg våren 2006
- Andel elever med slutbetyg våren 2006
- Andel nybörjare 2002 som fullföljde sin utbildning inom 4 år exklusive IVprogrammet
- Andel elever med grundläggande behörighet till universitet och högskola
- Övergång till högskola inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning
- Andel elever som har fått sina förstahandsval tillgodosedda vid kommunens
gymnasieskola/or per den 15:e september år 2006
- Attitydundersökning bland eleverna våren 2007.
___________
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§ 78
Budgetuppföljning september 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2007 med minus 2,0 mkr. Försämringen jämfört med prognosen i samband med
delårsbokslutet 2007-08-31 förklaras av att köp/sälj andra skolhuvudmän och interna
platser försämrats från ett prognostiserat överskott med 0,6 mkr till ett prognostiserat
underskott med 0,1 mkr. Resultatet per den 30 september 2007 uppgår till + 14,8 mkr
att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 16,8 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
- 0,3
- 1,5
- 1,0
+ 0,6
+0
+ 0,2
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för prognosen
- Att utbildningsförvaltningen får återbetala hela skulden avseende vuxenutbildningens statsbidrag för 2006.
- Att köp/sälj annan skolhuvudman genererar ett negativt resultat med 0,5 mkr. Det
kan finnas elever som sökt fristående skolor som inte handläggs via
utbildningsförvaltningens intagningsenhet. Dessutom har förvaltningen ännu inte
fått fakturor från andra kommuner som vi har elever hos. Tills dessa kommit råder
stor osäkerhet kring hur många elever kommunen har hos andra skolhuvudmän.
-

Sign

Planerade åtgärder för att uppnå balans:
Uppdrag till Törnströmska gymnasiet att fortsätta sin översyn för att minimera
underskottet.
Uppdrag till Vuxenutbildningen att ytterligare dra ner på köp av externa utbildningar. Detta för att minimera underskottet med ytterligare 0,5 mkr.
Uppdra till IT att generera ett överskott på övriga omkostnader.
Övriga enheter inom förvaltningen förväntas till återhållsamhet för att täcka
underskotten inom förvaltningen.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 oktober 2007, § 61, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 30 september 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 79
Posthanteringstjänster
Utbildningsförvaltningen har under sommaren infordrat anbud på posthanteringstjänster vid kommuntryckeriet Psilander Grafiska. Den öppna upphandlingen har
avsett kommunens externa posthantering inkluderande hämtning av post från
kommunhuset Ruthensparre, frankeringsservice, frankostämpling och eventuellt
tillkommande postala tjänster.
I förfrågningsunderlaget framgår att utvärdering av de anbud som kommer in sker
genom prisjämförelse där det eller de anbud med lägst pris och som uppfyller samtliga
uppställda skall-krav kommer att antas.
Vid anbudstidens utgång har två anbud inkommit:
1. Posten MeddelandeAB (Posten)
2. Lucasco AB (Lucasco)
Båda anbuden uppfyller samtliga skall-krav.
I den ekonomiska sammanställningen framgår att kostnaden för frankeringsservice och
transport blir lägst i Lucascos anbud oavsett om kommunen använder streckkoder eller
inte. I Lucascos förslag blir posten inte billigare om man använder kuvert med
streckkoder och då inga andra fördelar finns med dessa koder så skulle nuvarande
system kunna bibehållas.
Posten delar ut sina försändelser med sin ordinarie organisation (brevbärare,
lantbrevbärare, box etc). Lucasco har valt en lösning där man inom utdelningsområde
Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström, Sölvesborg, Växjö och Kalmar har ett
avtal med Tidningsbärarna om utdelning av post. Till övriga orter inom Sverige och
till utlandet lämnar Lucasco posten till Postterminalen för distribution genom Posten.
Därutöver har man för avsikt att ha egen personal för utdelning av post på adresser där
så anses ekonomiskt fördelaktigt.
I jämförelse med Postens prislista för frankostämpling visar Lucascos anbud ca 2025% lägre priser för frankostämpling för alla sorters brevförsändelser inom
”närområdet”. I jämförelse med dagens kostnader för frankering på en volym av ca
1,5 Mkr bör Lucascos anbud innebära lägre kostnader motsvarande ca 200 tkr.
Portokostnaden fördelas ut på förvaltningarna efter hur mycket som skickas och därför
är det respektive förvaltning som gör besparingar på portot framöver.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslås tilldelningsbeslutet för upphandlade
posthanteringstjänster ges till Lucasco AB. Förändringen föreslås ske fr o m
2007-12-01.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta Lucasco AB som leverantör av posthanteringstjänster fr o m 2007-12-01

att

ändra utbildningschefens delegation i inköps- och upphandlingsärenden från
nuvarande 50 basbelopp till obegränsat belopp inom budgetram.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

24 oktober 2007
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
L Petersson
B Pettersson
Akten

10

Sammanträdesprotokoll

§ 80
Förslag till ny profil inom Samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiinriktning
Af Chapmangymnasiet har föreslagit utbildningsnämnden att skolan får skapa en
ny profil inom samhällsvetenskapsprogrammets ekonomiska inriktning. Profilen
finns beskriven i fem punkter och har som en viktig ingrediens omvärldskunskap
kopplat till ekonomiutbildningen. Utbildningen är tänkt att genomföras i samverkan med bland andra institutionen för euroasiatiska studier vid Uppsala
universitet.
Skolan anhåller om nämndens godkännande av profilen samt äskar medel för
studieresa läsåret 2007/08. Den beräknade kostnaden för läsåret 2007/08 är
223 000 kronor, i framtiden är kostnaden beräknad till cirka 450 000 kronor/år,
då den omfattar två årskurser. I förslaget har man angivit att man avser att söka
externa intäkter.
Förslaget till ny profil av ekonomiinriktningen är mycket intressant och positivt
och bedöms kunna ge en bra utbildning för de studerande.
Enligt delegationsplan fattar nämnden endast beslut om specialutformat program,
varför nämnden endast kan uttala sitt stöd för utbildningen.
Vidare äskar af Chapmangymnasiet medel för profilen med 223 000 kronor för
2007. Då nämndens ekonomiska situation idag är mycket ansträngd finns inga
möjligheter att under 2007 tillskjuta de äskade beloppet.
Skolan uppmanas att söka externa medel och återkomma i samband med internbudget 2008.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 september 2007, § 58, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avslå begäran om medel för nämnda profil innevarande år

att

uppdra åt skolan att söka extern finansiering och återkomma i samband
med internbudget 2008.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 81
Förslag till sammanträdesplan 2008
Ärendet återremitteras.
_______________

Sign

Sign
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§ 82
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek i Karlskrona.
UN2007.190.216
Delårsbokslut med budgetuppföljning augusti 2007. UN2006.178.042.
Yttrande över detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl. UN2007.207.214
Yttrande över detaljplan för del av Fäjö 1:75, Lyckeby. 2007.200.214
Förordnande av vikarierande rektor/chef för Törnströmska gymnasiet t o m 2007-10-26.
UN2007.220.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef för Vuxenutibldning under vecka 40.
UN2007.202.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef för Vuxenutbildningen under vecka 41.
UN2007.201.023
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-05-10.
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-06-04.
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 2007-06-18.
Förslag till interkommunala ersättningar för höstterminen 2007.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 83
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

13

Sign
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§ 84
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram

Kommunfullmäktige

§ 99
Miljöbokslut 2006

Kommunfullmäktige

§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den 30 april 2007

Kommunfullmäktige

§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget
2008 – 2010

Kommunfullmäktige

§ 106
Svar på motion om medborgarkontrakt

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 85
Övrigt
Göran Palmér informerar om ett elevärende.
________________
Ordföranden informerar om att Edbergstiftelsen i år har delar ut två stipendier på
vardera 25 000 kr till två miljöengagerade gymnasielärare som på ett beundransvärt
sätt arbetat och spridit budskapet om hållbar utveckling bland elever och medarbetare.
Från Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona har Mats Olsson fått stipendium.
________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 december
2007
§ 86 Information
- Medborgarkontrakt
§ 87 Budgetuppföljning november 2007
§ 88 Internbudget 2008
§ 89 Begäran om bidrag till elever som läser tyska
§ 90 Svar på medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm,
gymnasieskola med minst 300 elever”
§ 91 Avsiktsförklaring samverkan Emmaboda – Karlskrona
§ 92 Förslag till utbildningsorganisation, gymnasieprogram och inriktningar
läsåret 2008/2009
§ 93 Förslag till sammanträdesplan 2008
§ 94 Förslag till yttrande till Skolverket över yttrande från NTI om rätt till bidrag
§ 95 Delegeringsärenden
§ 96 Kurser och konferenser
§ 97 Anmälningsärenden
§ 98 Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 20 december 2007 kl 08.30 – 11.50

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp, (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Mårten Ekblad (s)

i ledamots ställe

Martin Nilsson (s)
Bruno Carlsson (sd)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (fp)
Cecilia Fagerström (c)
Stefan Andersson (s)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Mikael Thornéus, administrativ chef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Karl-Erik Olsson, rektor/chef, föredragning t o m kl 10.30
Håkan Petersson, rektor med programansvar, föredragning t o m kl 10.30

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bo Bergström (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 21 december 2007

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 86 - 98

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ann-Louise Trulsson

Justerare

……………………………………………
Bo Bergström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 december 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign
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§ 86
Information
- Medborgarkontrakt
I motion som väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde i november 2005
föreslogs att kommunstyrelsen skulle få i uppdrag att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för att tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den
kommunala servicen. Syftet är att medborgarna i Karlskrona ska kunna ställa
krav på den kommunala servicen och få klarhet i vilka garantier kommunen
lämnar om kommunen inte uppfyller sina åtaganden. Vidare ska medborgarkontraktet ge allmänheten större kunskap om och inflytande över den kommunala
servicen.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 juni 2007
att bifalla motionen med den förändringen att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av
berörda nämnder/förvaltningar.
Utbildningsnämnden återkommer i ärendet.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 87
Budgetuppföljning november 2007
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2007 med minus 1,3 mkr. Resultatet per den 30 november 2007 uppgår till + 0,4 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 2,9 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen, SFI
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
Uppnådd effekt RUP: 2007
NPF – kort som
långsiktig effekt (tkr) 200

Beräknade avvikelser
+ 0,2
- 1,2
- 1,1
+ 0,6
+0
+ 0,2
2008

2009

2010

200

200

200

Antaganden som ligger till grund för prognosen
- Att köp/sälj annan skolhuvudman genererar ett plusresultat. Det kan finnas elever
som sökt fristående skolor som inte handläggs via utbildningsförvaltningens
intagningsenhet.
Planerade åtgärder för att uppnå balans:
- Uppdrag till Törnströmska gymnasiet att fortsätta sin översyn för att minimera
underskottet.
- Uppdrag till Vuxenutbildningen att ytterligare dra ner på köp av externa utbildningar. Detta för att minimera underskottet med ytterligare 0,5 mkr.
- Uppdra till IT att generera ett överskott på övriga omkostnader.
- Övriga enheter inom förvaltningen förväntas till återhållsamhet för att täcka
underskotten inom förvaltningen.

Sign

Sign

Sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 70, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 30 november 2007 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 88
Förslag till internbudget för år 2008
Enligt liggande förslag till budget 2008 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 207,3 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt nedan:
Enligt budgetdirektiv
Tillskott till UN för vuxenutbildningen (ytterligare ½ år)
Tillskott till UN för elevökning
Nya friskolor inom gymnasieskolverksamheten
Avgår: RUP-åtgärder
Teknisk justering lokalkostnader
Summa budgetram

205,1
0,9
1,0
1,0
- 1,3
0,6
207,3

Den preliminära budgetramen är uttryckt i den lönenivå som gällde vid början av
år 2007 och den genomsnittliga prisnivån under år 2007.
Tillfälligt för år 2008 kommer inte att lämnas någon priskompensation till nämnderna
för ökade kostnader på varor och tjänster. Däremot kommer tekniska justeringar att
göras på köp av elevplatser från friskolor och hyreshöjning.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner och
försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga omkostnader, visst övertag för personalkostnaderna. Den förhållandevis höga andelen
omkostnader beror bland annat på köp av platser hos andra skolhuvudmän och
kostnader för läromedel/materiel.
Förslaget till internbudget för år 2008 beaktar:
- 2007 års internbudget
- effekterna av under år 2007 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar på grund
av genomförda och planerade ombyggnader
- prognos för utfall 2007
Budgetförslaget förutsätter att kompensation kommer att erhållas för löneökningar enligt
gällande löneavtal för såväl 2007 som år 2008. För löneökningar utöver avtal samt för
sådana lönekostnadsökningar som beror på höjda löner för nyrekryterade eller
visstidsanställda kommer dock inte kompensation att ges.

Sign

Sign

Sign
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Nödvändiga budgetjusteringar jämfört med beslutad budget i september 2007:
Jämfört med budgetförslaget har resultatet för köp/sälj försämrats med netto
2,2 mkr. För att finansiera försämringen kommer redan från början avdrag att göras
för de avhopp som varje år finns på skolorna. Tidigare år har dessa budgetmedel
tilldelats skolorna och sedan har de fått ett avdrag med 25% när eleverna hoppat av.
Nu minskas deras budgetram från början med 2,0 mkr.
Elevökningen som uppgår till 1,6 mkr är nu bara delvis finansierad med det tillskott vi fått med 1,0 mkr.
Rupenåtgärder har tillkommit med 1,3 mkr.
Blekingetrafiken kommer att höja avgifterna för busskort med 30%. Detta innebär
en kostnadsökning med 2,2 mkr för utbildningsnämndens del.
Totalt sett har förvaltningen trots åtgärden med avdrag direkt för avhoppen en
brist med 2,1 mkr inför 2008.
Budgetramarna är fördelade ut till enheterna via ett bidrag per elev. Detta innebär
att budgetansvaret i praktiken är utfördelat till respektive enhetschef. Detta innebär
att förvaltningen inte kan lägga ut riktade besparingar på enheterna.
Följande besparingsförslag finns:
- Den resursfördelningsram som finns till skolorna minskas med 1 575 tkr. Främst
skall neddragningarna/besparingarna göras på kringverksamhet och på lokaler
- Café-verksamheten ska minskas med 225 tkr
- IT-kostnaderna ska minska med 300 tkr
Verksamhetsmål 2008
Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna
men de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål i
enlighet med vad budgeten tillåter.
Antalet elever/program och totalt som är utgångspunkt i resursfördelningssystemet
kommer att redovisas löpande under året för nämnden. Förändras elevbilden utifrån
elevernas val skall utbildningsnämnden kunna följa upp eventuella avvikelser utifrån
detta. Likaså antalet elever som budgeten är beräknad utifrån dels avseende intäkter
från andra skolhuvudmän och dels avseende kostnader till andra skolhuvudmän.
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige beslutat om är följande:
- att mål för utbildningsnämnden ska vara att andelen elever som får slutbetyg
från gymnasieskolan inom fyra år efter påbörjad utbildning skall vara minst 85%
- att mål för utbildningsnämnden ska vara att gymnasieelevernas genomsnittliga
poäng i slutbetyget skall vara minst 14,5%
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- att mål för utbildningsnämnden ska vara minst 75% av gymnasieeleverna (i
årskurs 2) skall uppleva god kvalité i skolan och i undervisningen
- att mål för utbildningsnämnden skall vara att andelen kursdeltagare inom
vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret skall vara minst 80%
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 71, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
1. att godkänna förslaget till internbudget för år 2008
2. att följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål
3. att uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan
4. att uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar
5. att förvaltningen specificerar besparingskrav utifrån föreslagen viljeinriktning
och att konsekvensbeskrivningar tas fram av enheterna
6. att utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om kompensation för
den kostnadsökning med 2,2 mkr som utbildningsnämnden drabbats av p g a
förändrat taxesystem avseende busskorten
7. att lokalkostnaderna läggs ut på respektive enhet snarast, helst fr o m den
1 januari 2008
8. att IT-kostnaderna läggs ut på respektive enhet fr o m den 1 juli 2008
Yrkanden
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar följande tilläggsattsatser:

Sign

att

med tanke på minskat elevantal, lägga en del av besparingen på ledningsorganisationen

att

inte lägga ner någon café-verksamhet förrän eleverna själva har getts
möjlighet att med stöd av vuxen driva caféerna i egen regi

att

kräva besked från kommunstyrelsen på huruvida man får kompensation
för busskortshöjningen
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Sign

Sammanträdesdatum Blad

20 december 2007 10
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Med hänvisning till sjätte attsatsen i arbetsutskottets förslag stryks tredje
tilläggsattsatsen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på de två tilläggsattsatserna.
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
1. att

godkänna förslaget till internbudget för år 2008

2. att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

3. att

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

4. att

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

5. att

förvaltningen specificerar besparingskrav utifrån föreslagen viljeinriktning
och att konsekvensbeskrivningar tas fram av enheterna

6. att

utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om kompensation för
den kostnadsökning med 2,2 mkr som utbildningsnämnden drabbats av p g a
förändrat taxesystem avseende busskorten

7. att

lokalkostnaderna läggs ut på respektive enhet snarast, helst fr o m den
januari 2008

8. att

IT-kostnaderna läggs ut på respektive enhet fr o m den 1 juli 2008

9. att

med tanke på minskat elevantal, lägga en del av besparingen på ledningsorganisationen

10. att inte lägga ner någon café-verksamhet förrän eleverna själva har getts
möjlighet att med stöd av vuxen driva caféerna i egen regi
_______________

Sign

Sign

Sign
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2007.253.612

§ 89
Begäran om bidrag till elever som läser tyska
Af Chapmangymnasiet har inkommit med begäran om bidrag till elever som
läser tyska steg 3 och 4. Begäran uppgår till 88 000 kronor totalt.
Några särskilda medel för detta finns inte avsatt inom utbildningsnämndens
budget.
Det elevbidrag som fördelas till skolan bör prioriteras om av rektorsområdet i
egen internbudget 2008, alternativt får externa sponsorer sökas om man anser
att resan är av sådant värde.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 72, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avslå begäran om medel.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 90
Förslag till svar på medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm,
gymnasieskola med minst 300 elever”
Medborgarförslaget avseende en gymnasieskola på Rosenholm är ur många synvinklar intressant. Utbildningsnämnden har under längre tid arbetat med liknande
planer och ärendet var långt framskridet för drygt ett år sedan men fick avbrytas.
Utbildningsnämnden är nu på nytt i färd med att skapa en utvidgad gymnasieutbildning på Rosenholm. Eleverna på nuvarande yrkesförberedande program
lokaliserade till Rosenholm kommer inom kort att få i princip all sin undervisning
där, då även kärnämnesundervisningen förläggs till Rosenholm.
Dessutom undersöks möjligheten att flytta ut ytterligare gymnasieverksamhet till
Rosenholm vilket på sikt kan innebära att Rosenholmsenheten blir ett rektors- område.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 73, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

besvara motionen enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 91
Avsiktsförklaring samverkan Emmaboda – Karlskrona
Under lång tid har Emmaboda och Karlskrona haft givande samverkan avseende
gymnasieutbildning. Det samverkansavtal som finns reglerar i princip enbart
elevernas möjligheter att söka gymnasieutbildning över kommungränserna.
En ömsesidig strävan har vuxit fram att utöka samverkan inom verksamhetsområdet
gymnasieskola – vuxenutbildning.
Förslag till avsiktsförklaring har tagits fram i samråd mellan kommunerna och här
föreligger en total samsyn och stor optimism inför gemensam planering och gemensamma lösningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 74, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen avsiktsförklaring mellan Emmaboda och Karlskrona
avseende gymnasieutbildning och vuxenutbildning.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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2007.244.612

§ 92
Förslag till utbildningsorganisation gymnasieprogram och inriktningar
läsåret 2008/2009
Förslag till utbildningsorganisation för läsåret 2008/09 avseende gymnasieprogram
och inriktningar har planerats i samråd med samtliga berörda rektorer.
Organisationsförslaget har också behandlats i den s k lilla chefsgruppen (= rektor/
chefer och förvaltningsledning), där gemensamt beslut fattats att föra fram bilagt
förslag till utbildningsnämnden.
Faktorer som varit väsentliga i planeringen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De senaste årens sökandebild
Elevminskningen
Eventuell etablering av fler gymnasieskolor
Ekonomi
Möjlighet att samverka med grannkommuner
Arbetsmarknadens behov

Fordonsprogrammet
Törnströmska gymnasiets Fordonsprogram vilket idag är ett nationellt program
föreslås bli ett specialutformat program fr o m höstterminen 2008. Med en sådan
förändring kan programmet i sin helhet lättare utvecklas i samverkan med näringslivet och uppfylla de krav Industrikommittén ställer för certifiering som ett s k
Teknik College.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2007, § 75, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till utbildningsorganisation för läsåret 2008/09

att

godkänna förslaget om att omforma Fordonsprogrammet till ett specialutformat program med namnet Autoteknik fr o m hösten 2008.

Förändring av program vid af Chapmangymnasiet
Af Chapmangymnasiet har inkommit med begäran om att avveckla dagens
specialutformade program Information och service, en specialutformning närliggande Handelsprogrammet.
Under ett antal år har programmet visat sviktande sökandeunderlag och vid kontakter
med branschen kan konstateras ett behov av förändring. Därför önskar man nu återgå
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till det nationella Handelsprogrammet, inriktning handel och service som
då mera svarar mot marknadens behov.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

inget intag läsåret 2008/09 görs på det specialutformade programmet
Information och service och att programmet avvecklas

att

från läsåret 2008/09 starta Handelsprogrammet, inriktning handel och
service, 32 elevplatser

Yrkanden
Mårten Ekblad (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att skapa
ett scenkonstprogram där drama/teater och dans ingår
Sofia Bothorp (mp) och Peter Christensen (fp) yrkar avslag på tilläggsattsatsen.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Sammanträdet återupptas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på förvaltningens förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsattsatsen och finner att
utbildningsnämnden avslår densamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller tilläggsattsatsen röstar
ja och den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Eva-Marie Malmgren (s), Mikael Karlsson (s), Bo Bergström (s),
Hind Abdul-Wahab (s), Mårten Ekblad (s) och Martin Nilsson (s).
Följande röstar nej: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m)
Bengt Fröberg (m), Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Bruno Carlsson
(sd).
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att avslå tilläggsattsatsen.
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslaget till utbildningsorganisation för läsåret 2008/09

att

godkänna förslaget om att omforma Fordonsprogrammet till ett specialutformat program med namnet Autoteknik fr o m hösten 2008.

att

inget intag läsåret 2008/09 görs på det specialutformade programmet
Information och service och att programmet avvecklas

att

från läsåret 2008/09 starta Handelsprogrammet, inriktning handel och
service, 32 elevplatser

_______________
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§ 93
Förslag till sammanträdesplan 2008
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 november 2007, § 67, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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2007.89.631

§ 94
Förslag till yttrande till Skolverket över yttrande från NTI om rätt till
bidrag
Utbildningsnämnden yttrade sig den 5 september 2007, § 65, över NTI-skolans
ansökan om att från höstterminen 2008 få starta Naturvetenskapligt program och
Medieprogramprogram med 30 elever vardera per årskurs som komplement till
befintligt Elprogram.
NTI har till Skolverket yttrat sig över Utbildningsnämndens yttrande ovan.
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande över de synpunkter som NTI framfört till Skolverket.
Yttrandet från NTI-skolan är ytterst otydligt och inte konsekvent. Dessutom förekommer uppenbara felaktigheter i yttrandet.
NTI påstår att man minskat ner antal et platser som man söker om och att det är
orimligt att 30 platser per år inom NV och SP skall anses vara en alltför stor volym
för att kunna rymmas inom regionen. Här menas troligen MP och inte SP då sistnämnda redan finns etablerat i Karlskrona. Utbildningsnämnden får på nytt trycka
på den mycket kraftiga nedgången i elevantalet i både kommunen och regionen
de kommande åren. En 25-procentig elevminskning de kommande åtta åren utgör
en mycket påverkbar omständighet för både de befintliga skolorna och för de
eventuellt tillkommande.
Det påstås vidare felaktigt att minskningen av antalet elever på de kommunala
programmen varit marginell och att elever som valt EC och MP har kommit från
andra program och andra kommuner. Här antas på nytt att NTI blandat ihop programmen som avses och att det är SP som menas i stället för MP. Det felaktiga
består i att för NTI-skolans SP kommer samtliga 25 elever från Karlskrona vid
senaste intagningen 2007/08. För NTI-skolans EC-utbildning gäller att 50 av totalt
53 elever kommer från Karlskrona.
NTI har tydligen inte bemödat sig om att ta reda på aktuella fakta för sin ansökan
om att starta utbildningar i Karlskrona.
I övrigt hänvisas till utbildningsnämndens tidigare yttrande i ärendet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 95
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande angående kompetensutvecklingspolicy. UN2007.195.027
Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna 2008/2009.
UN2007.235.612
Yttrande över planprogram för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark)
UN2007241.210
Läsårstider 2008/2009 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2007.246.608
Avskrivning av elev från utbildning vid Törnströmska gymnasiet.
Byte av studieväg, Törnströmska gymnasiet.
Förordnande av vikarierande utbildningschef under tiden 2007-11-04—12.
UN2007.227.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 96
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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§ 97
Anmälningsärenden
Justitieombudsmannen

Beslut angående anmälan mot af
Chapmangymnasiet i Karlskrona
kommun angående att inbjudan till
ett politiskt parti att lämna information
i skolan har tagits tillbaka efter
protester från elever

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2007-10-02

Kommunfullmäktige

§ 148
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 168
Budget 2008 och plan 2009-2010
för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 240
Yttrande över förslag till ungdomspolitiskt program

Skolverket

Ansökan från Drivkraft Värend AB om
rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en utökning av utbildningen vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Karlshamns
kommun

Skolverket

Ansökan från Baggium AB om rätt till
bidrag för utökning av utbildningen vid
den fristående gymnasieskolan Kalmars
Praktiska Gymnasium i Kalmar kommun

Vuxenutbildningen

Lokal arbetsplan för Vuxenutbildningen

________________
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§ 98
Övrigt
Sofia Bothorp (mp) frågar om det finns någon policy för hur religiösa grupper
får presentera sig i skolan.
Utbildningschefen svarar att det inte finns någon sådan policy och att det är
rektor som beslutar.
________________
Ordföranden, 2:e vice ordföranden och utbildningschefen tackar för ett gott
samarbete under mandatperioden och önskar alla en god jul och gott nytt år.
________________
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