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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 februari

Sign

§ 1

Information
- Elevråden informerar
- Rapport från Törnströmska och Fischerströmska gymnasierna
- Verksamhetsmått

§ 2

Förslag till internbudget 2009

§ 3

Kompletteringsval
- Kontaktpolitiker af Chapmangymnasiet
- Kontaktpolitiker Ehrensvärdska gymnasiet
- Kontaktpolitiker Törnströmska gymnasiet

§ 4

Delegeringsärenden

§ 5

Kurser och konferenser

§ 6

Anmälningsärenden

§ 7

Övrigt
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Plats och tid

Blekingehuset
onsdagen den 4 februari kl 08.30 – 12.20

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (m)
Sofia Bothorp (mp)
Eva-Marie Malmgren (s)
Emma Henning (m) t o m § 6, kl 12.05
Bengt Fröberg (m)
Peter Christensen (fp)
Jörgen Andersson (c)
Mikael Karlsson (s)
Maria Bergqvist (s) t o m § 6, kl 12.05
Bo Bergström (s)
Hind Abdul-Wahab (s)
Richard Jomshof (sd)

i ledamots ställe

Stefan Andersson (s)

ersättare

Claes Jogréus (m)
Cecilia Fagerström (c)
Jörgen Anehäll (s)
Ulrika Stenström (s)
Elisabeth Persson (s)
Bruno Carlsson (sd)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Håkan Petersson, rektor/chef, § 1
Anita Wranker, rektor/chef, § 1
Marie Larsson, Ehrensvärdska gymnasiets elevråd, § 1
Anton Jönsson, Ehrensvärdska gymnasiets elevråd, § 1
Anton Tofft, Törnströmska gymnasiets elevråd, § 1
Anna Lindhe, af Chapmangymnasiets elevråd, § 1
Alexander Nilsson, af Chapmangymnasiets elevråd, § 1

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hind Abdul-Wahab (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 11 februari 2009
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§1-7

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Hind Abdul-Wahab (s)

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 februari 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 56
Information
Elevråden informerar
Representanter från elevråden på af Chapmangymnasiet, Ehrensvärdska gymnasiet
och Törnströmska gymnasiet informerar om sina verksamheter som bl a innebär:
- att stödja och hjälpa eleverna på skolorna
- att fungera som länk mellan elever och personal
- att vara med i matråd och miljöråd
- att skriva skoltidningar
- att organisera större projekt som t ex studenten, fotokataloger, vollybollturneringar m m
Eleverna anser att:
- IT-verksamheten har förbättrats det senaste året
- den fysiska miljön på af Chapmangymnasiet bör förbättras
_______________

Rapport från Törnströmska och Fischerströmska gymnasierna
Håkan Petersson informerar om vilka åtgärder som vidtagits med anledningen av
trakasserierna i kvarteret Psilander hösten 2008. Samarbetet mellan skola, polis och
social har varit bra. Arbete pågår med att se över hur man ska kunna göra praktiska
förändringar av lokalerna samt införa skol-ID.
En miljögrupp har bildats som arbetar med värdegrunden.
Stämningen har blivit mycket bättra på skolan.
________________
Verksamhetsmått
Göran Palmér informerar om:
- Genomsnittlig betygspoäng
- Andelen elever med minst betyget godkänt i kärnämnena svenska, engelska och
matematik
- Andelen slutbetyg
- Andelen elever med grundläggande behörighet till universitet och högskolestudier
- Andelen elever som fullföljt studierna på fyra år
- Antal lärare/100 elever
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Ekon
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
UN2008.156.042

§2
Förslag till internbudget för år 2009
Enligt liggande förslag till budget 2009 uppgår Utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 215,1 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt nedan:
Enligt budgetdirektiv
Uppräkning hyror
Uppräkning löner
Uppräkning externa intäkter
Uppräkning kostnader
Kompensation köpta tjänster
Sänkta arbetsgivaravgifter
Summa budgetram

214,5
0,9
0,1
- 1,7
0,8
1,6
- 1,1
215,1

När det gäller lokalhyrorna kommer dessa att öka med 3% motsvarande 1,2 mkr.
Utbildningsförvaltningen kommer att få kompensation motsvarande 2%, 0,8 mkr.
Denna differens måste finansieras genom rationaliseringar.
Utbildningsförvaltningens intäkter kommer att räknas upp med 3 %, detta gör ett ökat
intäktskrav på 1,7 mkr. Priskompensation ges med 1 %, motsvarar 0,8 mkr. När det
gäller försäljningen till andra kommuner kan inte priserna öka med mer än vad
självkostnaden ökar. Dessutom är det så att andra skolhuvudmän ökar sina avgifter med
mer än 1 % som är vår kompensation. Vi får därför en extra priskompensation för köpta
tjänster, 2009 beräknad till 1,6 mkr. Arbetsgivaravgifterna sänks med 1,07
procentenheter, därför reduceras ramen med motsvarande.
Förslaget till internbudget för år 2009 beaktar:
- 2008 års internbudget
- effekterna av under år 2008 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar på grund
av genomförda och planerade ombyggnader
- prognos för utfall 2008
Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna men
de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål i enlighet
med vad budgeten tillåter.
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Antalet elever/program och totalt som är utgångspunkt i resursfördelningssystemet
kommer att redovisas löpande under året för nämnden. Förändras elevbilden utifrån
elevernas val skall utbildningsnämnden kunna följa upp eventuella avvikelser utifrån
detta.
För treårsbudget 2009-2011 har utbildningsförvaltningen valt de verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning som beslutades om i samband med budget 2008-2010.
Andelen elever som får slutbetyg från gymnasieskolan inom fyra år efter påbörjad
utbildning skall under hela planeringsperioden vara minst 85 % att jämföra med
nuvarande nivå om 79 % 2007. Utbildningsförvaltningen ser svårigheter i att lyckas
med detta under de kommande åren eftersom vi ser svårigheter att kunna ge
stödundervisning i den omfattning som behoven finns. Under förutsättning att
budgetmedlen kvarstår i samband med att elevantalet sjunker ser förvaltningen
möjligheter att på sikt öka stödundervisningen och därmed kunna uppnå målet.
Gymnasieelevernas genomsnittliga poäng i slutbetyget skall under hela
planeringsperioden vara minst 14,5 att jämföra med nuvarande 14,2 för 2007.
Utbildningsförvaltningen ser svårigheter i att lyckas med detta under de kommande
åren eftersom vi ser svårigheter att kunna ge stödundervisning i den omfattning som
behoven finns. Under förutsättning att budgetmedlen kvarstår i samband med att
elevantalet sjunker ser förvaltningen möjligheter att på sikt öka stödundervisningen och
därmed kunna uppnå målet.
Andelen gymnasieelever (i årskurs 2) som upplever en god kvalité i skolan och
undervisningen skall under hela planeringsperioden vara minst 75 % att jämföra med
dryga 75 % enligt den senast gjorda elevundersökningen.
Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under läsåret
skall under hela planeringsperioden vara minst 80 % att jämföra med nuvarande 72 %
2007.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2009, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

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

Yrkanden
Sofia Bothorp (mp) yrkar följande tilläggsattsats:
att fastställa föreslagen internbudget för 2009
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forts § 2
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar följande tilläggsattsatser:
1.att ge förvaltningen i uppdrag att kontinuerligt återkomma med uppföljande
redovisningar av VUX-enhetens lokalisering och flytt
2.att ge förvaltningen i uppdrag att redan nu börja leta efter nya, ändamålsenliga
lokaler där VUX och SFI kan vistas fr o m 2010
3.att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur vi kan utveckla enheten för att
möta arbetslösheten
4.att ge förvaltningen i uppdrag att låta en utomstående part göra en utredning på
vilka vinster och förluster det finns med att göra en sammanslagning av
gymnasieskolor
5.att ge förvaltningen i uppdrag att i samband med elevminskningen göra en översyn
av ledningsorganisationen inom förvaltningen
6.att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta fackföreningsrörelsen och låta dem
informera elever om vilka rättigheter och skydligheter de har på arbetsmarknaden
7.att ge förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av organisationen runt studieoch yrkesvägledarna i förvaltningen med inriktning mot att skapa ett infotek
som kan jobba mer pro-aktivt tillsammans med elever och lärare
8.att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med äldreförvaltningen arbeta fram
ett förslag till lärlingsprogram med inriktning omvårdnad som uppfyller krav på
allmän behörighet
9.att ge förvaltningen i uppdrag att på varje gymnasieskola upprätta lokala styrelser
med elevmajoritet.
Bengt Fröberg (m), Sofia Bothorp (mp) och Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på
samtliga tilläggsattsatser.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar att tilläggsattsatserna ska bordläggas till nästa
sammanträde.
Sofia Bothorp (mp), Bengt Fröberg (m) och Emma Henning (m) yrkar avslag till
bordläggning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Sofia Bothorps tilläggsattsats.
Utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Sedan ställer ordförande proposition på om tilläggsattsatserna 1 - 9 ska avgöras idag
eller bordläggas.
Utbildningsnämnden beslutar att tilläggsattsatserna ska avgöras idag.
Votering begärs.
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forts. § 2
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla bordläggning röstar ja,
den som vill avslå bordläggning röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 7 nej-röster att ej bordlägga
tilläggsattsatserna 1 - 9.
Ja röstade: Eva-Marie Malmgren (s), Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s),
Bo Bergström (s), Hind Abdul-Wahab (s) och Stefan Andersson (s).
Nej röstade: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m),
Bengt Fröberg (m), Peter Christensen (fp), Jörgen Andersson (c) och Richard
Jomshof (mp).
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsattsatserna 1 - 9, en i sänder.
Utbildningsnämnden beslutar avslå samtliga nio tilläggsattsatser.
Utbildningsnämnden beslutar
att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

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

att

fastställa föreslagen internbudget för 2009

_______________
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§3
Kompletteringsval
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2009, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

utse Andreas Nilsson (mp) som kontaktpolitiker
för af Chapmangymnasiet

att

utse Elisabet Persson (s) som kontaktpolitiker
för Ehrensvärdska gymnasiet

att

utse Ulrika Stenström (s) som kontaktpolitiker
för Törnströmska gymnasiet

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§4
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
L Netterstedt utses att vara vikarierande utbildningschef under tiden
2008-12-22—28. UN2008.9.023
M Thornéus utses att vara vikarierande utbildningschef under tiden
2008-12-29—2009-01-01. UN2008.9.023
T Rönneholm utses att vara vikarierande utbildningschef under tiden
2009-01-02—04. UN2008.9.023
Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl, Karlskrona kommun.
UN2008.268.214
Yttrande över detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14,
Kristianopel, Karlskrona kommun. UN2008.185.214
Yttrande över detaljplan för Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun.
UN2008.266.214
Yttrande över detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun
UN2008.267.214
Yttrande över detaljplan för Hasslö 7:135 m fl Karlskrona kommun.
UN2008.222.214
Sökande till Vuxenutbildningen i annan kommun. Yttrande/beslut över
utbildning. UN2009.19.615
Elevärenden. UN2009.16.620, UN2009.17.620
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§5
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid sammanträdet.
________________
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§6
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2008-12-10

Kommunfullmäktige

§ 155
Kommunens skattesats och vissa
avgifter för år 2009

Kommunfullmäktige

§ 171
Budget 2009 och plan 2010 – 2011

Kommunfullmäktige

§ 173
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 176
Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kommunfullmäktige

§6
Förslag till Jämställdhetsprogram
för 2009

Kommunstyrelsens allmänna utskott

§ 118
Kontering av kostnader för förtroendevalda

Kommunstyrelsen

§ 240
Förslag till förlängning av central
anställningsprövning av externa tillsättningar i Karlskrona kommun
under 2009

Kommunstyrelsen

§ 242
Budgetuppföljning per 31 oktober
2008

Kommunstyrelsen

§8
Budgetuppföljning per 30 november
2008
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forts § 6
Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Drivkraft
Värend AB om utökad rätt till bidrag
och statlig tillsyn för utbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauer gymnasiet i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Nordens
Teknikerinstitut AB om rätt till bidrag
och statlig tillsyn för utökningar vid
den fristående gymnasieskolan NTIgymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Drivkraft
Värend AB om utökad rätt till bidrag
och statlig tillsyn för utbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauer gymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Framtidsgymnasiet i Göteborg AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utbildnin vid den fristående gymnasieskolan Framtidsgymnasiet i Kalmar
kommun

Skolverket

Beslut om riksrekrytering inom ramen
för försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning

Skolverket

Beslut om ansökan om statsbidrag
till påbyggnadsutbildning
_______________
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§7
Övrigt
Jörgen Andersson (c) ställer frågor om IT-verksamheten.
______________

Göran Palmér informerar om att översyn av ledningsorganisationen är på gång,
samt att personal på lärlingsprogrammet har fått till uppgift att ordna lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet.
_______________

Bengt Fröberg inbjuder utbildningsnämnden att vid nästa sammanträde göra
studiebesök i Marinens Planetarium.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 mars

Sign

§ 8

Information
- Spetsutbildning matematik
- Sydafrikaprojekt

§ 9

Årsredovisning och personalbokslut 2008 för utbildningsnämnden

§ 10

Delegeringsärenden

§ 11

Kurser och konferenser

§ 12

Anmälningsärenden

§ 13

Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 4 mars kl 08.30 – 11.15

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson (M)
2:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (S)
ledamot
Emma Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Richard Jomshof (SD)
i ledamots ställe Claes Jogréus (M)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Jörgen Anehäll (S)
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Ulrika Stenström (S)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Mattias Liedholm, rektor med programansvar
Ann-Christin Bohman, lärare

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Richard Jomshof (SD)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 16 mars 2009

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 8 - 13

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 mars 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§8
Information
Spetsutbildning i matematik
Mattias Liedholm informerar om att Ehrensvärdska gymnasiet är en av tre skolor i
landet som har beviljats att ingå i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial
spetsutbildning i matematik. Utbildningen kommer att genomföras i samarbete med
Blekinge Tekniska Högskola.
Eva-Marie Malmgren tar upp frågor gällande IT-verksamheten på skolan.
_______________

Sydafrikaprojekt
Ann-Christin Bohman informerar om pågående projekt med Sydafrika.
Dessa är:
- LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken
- Skolkompassen – ett utvärderingsinstrument
- Athena – elevutbyte inom yrkesprogrammen
_______________
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§9
Årsredovisning och personalbokslut 2008 för utbildningsnämnden
Ewa Bellwaldius informerar om årsredovisningen för 2008 som bl a innehåller:
• Allmän beskrivning av nämndens ansvarsområde
• Måluppfyllelse – Årets händelser – God ekonomisk hushållning
• Verksamhetsmått
• Investeringar
• Ekonomiskt utfall
• Miljö
• Framtiden
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Finansieringsanalys
• Enheternas bokslut
Marianne Hansson informerar om personalbokslutet för 2008 som bl a innehåller:
• Anställningsprövning
• Rekrytering
• Friskvård
• Rehabilitering
• Personalprogrammet
• Rektorsutbildningen
• Löneöversyn
• Omställningsreserv
• Personalnyckeltal
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2009, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsredovisning och personalbokslut 2008 för
utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden framför sitt tack till personalen för ett gott utfört arbete.
________________
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§ 10
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Prislista över interkommunal ersättning för utbildning under våren 2009.
UN2009.22.605
Lärarnas arbetsår för läsåret 2009/2010. UN2009.31.020
Mattias Liedholm och Leif Petersson utses att vara tjänstförrättande rektor/chef
under ordinarie innehavares tjänsteresa. UN2009.30.023
Elevärenden. UN2009.23.607
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 11
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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§ 12
Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen

§ 46
Anvisningar för uppföljning 2009

Kommunstyrelsen

§ 72
Fördelning av kommunstyrelsens
finansieringsposter i Budget/Plan
för åren 2009 - 2011

Skolverket

Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8
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§ 13
Övrigt
Eva-Marie Malmgren frågar hur långt ärendet med särskolans övergång till
utbildningsförvaltningen har kommit.
Göran Palmér svarar att förvaltningarna arbetar med övertagandet.
_______________

Göran Palmér informerar om förändringar i ledningsorganisationen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 1 april

Sign

§ 14

Information
- Elevernas resa till Sydafrika
- Val till gymnasieskolan
- Samarbets-/samverkansavtal inom samverkan sydostkommunerna

§ 15

Budget- och verksamhetsuppföljning 28 februari 2009

§ 16

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2009

§ 17

Förslag till timtaxor vid uthyrning av utbildningsförvaltningens lokaler

§ 18

Förslag till yttrande på remiss om förslag till rehabiliteringspolicy

§ 19

Kompletteringsval

§ 20

Delegeringsärenden

§ 21

Kurser och konferenser

§ 22

Anmälningsärenden

§ 23

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 1 april kl 08.30 – 11.10

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Richard Jomshof (SD)

i ledamots ställe Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Elisabeth Persson (S)
ersättare

Claes Jogréus (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Leif Petersson, rektor/chef af Chapmangymnasiet
Andreas Testrup, lärare
Alina Nilander, elev
Emmy Olsson, elev

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 14 april 2009

Sign

Sign

Sign

2
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1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 14 - 23

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 april 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
Kerstin Åkesson

Sign

Sign

3

Sign
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§ 14
Information
Elevernas resa till Sydafrika
Alina Nihlander och Emmy Olsson informerar om sina tre år vid det Internationella
Samhällsvetenskapsprogrammet där de bl a har besökt Polen i år 1, Frankrike i år 2
och Sydafrika i år 3. Eleverna har också jobbat med Sydafrika i sina projektarbeten
då de bl a har samlat in pengar till barnhem och ordnat dagsverken i högstadieskolor.
Utbildningsnämnden tackar för en intressant redovisning.

Val till gymnasieskolan
Tommy Rönneholm informerar om preliminär utbildningsorganisation 2009.

Samarbets-/samverkansavtal inom samverkan sydostkommunerna
Göran Palmér informerar om förslag till samarbets-/samverkansavtal.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2008.156.042

§ 15
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 213,1 Mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 Mkr. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt
följande:
- omställningsåtgärder 1,0 Mkr
- effektivare upphandling 0,2 Mkr
- minskad semesterlöneskuld 0,1 Mkr
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 28 februari 2009 uppgår till
- 11,8 Mkr, att jämföra med budgeterat utfall - 12,0 Mkr, en avvikelse med
+ 0,2 Mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- gymnasieskolorna + 0,9 Mkr
- ankomstregistrerat - 0,7 Mkr
Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till + 0 Mkr. Prognosen
är osäker eftersom det finns tendenser till elevökningar i stället för elevminskningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009, § 8, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2009 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Eva-Marie Malmgren (S) föreslår att det under rubriken kommentarer ska läggas
till kompletterande uppgifter om interkommunal ersättning. Övriga ledamöter
instämmer i detta.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av
kompletterande uppgifter om interkommunal ersättning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekonom
Akten
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Sammanträdesprotokoll
2009.39.605

§ 16
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2009
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som tillämpats sedan 2004 och som då togs fram av en politiskt tillsatt arbetsgrupp. Dessa principer bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats
av Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts internbudget
för utbildningsnämnden för år 2009. Som underlag för beräkningen har använts
budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används vid resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna.
För beräknande av lönekostnadsökningar under år 2009 har utgångspunkten varit
en löneökning med 3,5 – 4 % från och med 1 april för alla anställda utom de som tillhör
Kommunals avtalsområde där löneökningen är beräknad till 4,6 % från och med
1 april. Det innebär en beräknad lönekostnadsökning på 3 % för år 2009.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009, § 9, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2009 till fristående skolor enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
T Rönneholm
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
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§ 17
Förslag till timtaxor vid uthyrning av utbildningsförvaltningens lokaler
Kommunala samlingslokaler, klassrum och liknande lokaler hyrs framför allt
ut av barn- och ungdomsförvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen samt utbildningsförvaltningen.
Önskemål om en gemensam prislista har framförts, varför samråd kring detta
skett.
Eftersom samlingslokaler visar stora skillnader avseende storlek, skick, utrustning, läge, parkeringsmöjligheter etc kan en gemensam prissättning inte
göras. För uthyrning av klassrum har barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen kommit överens om ett förslag till gemensam prissättning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009 § 10, föreslagit
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslag till timtaxor vid uthyrning av utbildningsförvaltningens
lokaler.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2009.6.026

§ 18
Förslag till yttrande: Remiss om förslag till rehabiliteringspolicy
Kommunledningsförvaltningen har lämnat förslag till rehabiliteringspolicy för
yttrande till nämnderna.
Utbildningsförvaltningens förvaltningsledning har diskuterat förslaget och föreslår
att utbildningsnämnden tillstyrker detta.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2009, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

tillstyrka förslaget till rehabiliteringspolicy

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

Sammanträdesprotokoll
2009.20.102

§ 19
Kompletteringsval
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Hind Abdul-Wahab (S) som ersättare i arbetsutskottet

att

välja Jonas Sandström (S) som kontaktpolitiker för Törnströmska
gymnasiet

_______________

Sign

Sign

9

Sign
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§ 20
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevärenden. UN2009.23.607
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

1 april 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Kurser och konferenser
Ett antal kurser och konferenser redovisas.
________________

Sign

Sign
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Sign
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§ 22
Anmälningsärenden
Det redovisas inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

12

Sign
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§ 23
Övrigt
Eva-Marie Malmgren (S) föreslår att förslag till översyn av SYV-organisationen
ska tas upp vid nästa sammanträde med arbetsutskottet.
_______________

Bengt Fröberg (M) upplyser om synpunkter på Lärlingsprogrammets teoriutbildning.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 juni 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 juni

Sign

§ 24

Information
- NTI
- Svar på frågor ställda av arbetsutskottet

§ 25

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
utbildningsnämnden april 2009

§ 26

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008

§ 27

Samarbets-/samverkansavtal inom Samverkan Sydost

§ 28

Utbildningsorganisation 2009/2010

§ 29

Extra ärende: Översyn a v gymnasieskolans organisation inför
gymnasiereformen

§ 30

Delegeringsärenden

§ 31

Kurser och konferenser

§ 32

Anmälningsärenden

§ 33

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 juni 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 3 juni kl 08.30 – 12.00

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

i ledamots ställe Claes Jogréus (M)
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Håkan Petersson, rektor/chef Törnströmska gymnasiet
Leif Petersson, rektor/chef af Chapmangymnasiet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Stefan Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 16 juni 2009

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 juni 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 24 - 33

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Stefan Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign
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§ 24
Information
NTI
Yvonne Strandh, rektor för NTI och Mikael Elias Teoretiska gymnasium samt
Susanne Ljungåker, verksamhetschef, informerar om verksamheten.
Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag rörande utökning av fristående
gymnasieskolor har lämnats enligt följande:
Handelsprogrammet – NTI
Medieprogrammet – NTI
Naturvetenskapsprogrammet – Mikael Elias Teoretiska gymnasium
Teknikprogrammet – Mikael Elias Teoretiska gymnasium

Svar på frågor från arbetsutskottet
Håkan Petersson svarar på frågan om hur långt man har kommit i processen med
försäljning av utbildningsfartyget m/s Wartena:
- Skolan har vid ett flertal tillfällen under våren varit i kontakt med den kommunala
upphandlingsenheten för att komma till koncensus om hur ett förfrågningsunderlag
skulle kunna se ut för att vara så tilltalande som möjligt inom ramen för gällande
upphandlingsregler.
- Skolan har väntat in ett svar från Försvarsmakten gällande en önskan om att
utveckla ett mera långsiktigt samarbete med Törnströmska gymnasiet.
- Skolan har utvärderat Marinens maskinutbildning.
- Skolan har utvärderat eleverna sjöpraktik på Marinens segelfartyg Falken.
- Auktoriserad värderingsman har lämnat ett värderingsintyg på Wartena.
Skolans ambition är att vara ute i en försäljning/anbudsförfarande senast i slutet
av september månad 2009.
Leif Petersson svarar på frågan om investeringar och underhåll på af Chapmangymnasiet:
I syfte att komma till rätta med de mest akuta investeringsbehoven har, utifrån
gjorda investeringar, en investeringsplanering för fyra budgetår gjorts (med början
2008). Under 2009 satsas på inköp och installation av datorer och teknisk utrustning
samt möbler för ändamålet till datorsal/språkstudio och grupprum med dataarbetsplatser. Ett grupprum har möblerats för permanent användning som elevuppehållsrum. Foajén i A-huset har möblerats med sittmöbler.
Hela A-huset och delar av Östersjöskolan är i stort behov av omfattande inre underhåll.
________________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 juni 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2008.156.042

§ 25
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning april 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 216,7 Mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 Mkr. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt
följande:
- omställningsåtgärder 1,0 Mkr
- effektivare upphandling 0,2 Mkr
- minskad semesterlöneskuld 0,1 Mkr
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2009 uppgår till
- 10,4 Mkr, att jämföra med budgeterat utfall – 10,1 Mkr, en avvikelse med
- 0,3 Mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- gymnasieskolorna
+ 0,9 Mkr
- vuxenutbildningen inkl SFI
- 0,5 Mkr
- gemensamma verksamheter
- 0,3 Mkr
- ankomstregistrerat
- 0,4 Mkr
Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till - 10 Mkr. Prognosen
är osäker men det finns tendenser till elevökningar i stället för elevminskningar.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Enligt den nu gjorda budgetuppföljningen för utbildningsnämndens verksamhetsområden finns en avvikelse på intäkter och kostnader för de interkommunala avgifterna. För att möta detta har de budgetmedel som utbetalas till skolorna månadsvis räknats ned med motsvarande belopp. Uppföljningen visar också att den förväntade elevminskningen ser ut att bli marginell.
Detta innebär att den budget som beräknats för de egna gymnasieskolorna anpassats för att möta det ändrade interkommunala flödet samtidigt som elevvolymen
inte sjunkit.
Utbildningsnämnden bedriver en i alla stycken mycket kostnadseffektiv verksamhet
vilket styrks av SKL:s öppna jämförelser där Karlskrona med mycket låga kostnader
per utbildningsplats kan prestera medelgoda och mycket goda resultat.

Sign

Sign

Sign
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Under ett antal år har verksamheterna varit föremål för anpassningar. Dessa har
ofta lagts ut som generella sparbeting på undervisning, administration samt städ
och vaktmästeri. Förvaltningens uppfattning är att detta inte längre räcker till.
Nya anpassningar bör i första hand ske på sådan verksamhet som är ”icke
obligatorisk” eller där ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att uppfylla
skollagen. Kärnverksamheten bör så långt möjligt hållas utanför dessa anpassningar. Det kan inte heller göras neddragningar på verksamheter som
genererar ”intäkter” till nämnden då detta skulle försämra det ekonomiska
läget ytterligare.
En del av de punkter som föreslås kommer att ge full ekonomisk effekt först
år 2010. Några förslag är av ”snabbare” och mer tidsbegränsad karaktär och bör
endast ses som tillfälliga åtgärder.
Åtgärder som föreslås:
- Restriktivitet avseende inköp av läromedel
- Alla kompetensmedel dras in för 2009
- Skolhälsovården reduceras med totalt 1,5 tjänster
- Studie- och yrkesvägledningen samordnas och reduceras med 2,0 tjänster
- Gymnasiebiblioteken samordnas och reduceras med 1,75 tjänster
- IT-institutionen, 1,0 tjänst
Med anledning av de besparingsförslag som finns på SYV, bibliotek och IT föreslås
att följande enheter skapas av vad som kvarstår av dessa nämnda verksamheter:
Kv Psilander:
Elevcaféet flyttas ner till biblioteket som till delar blir kvar i bantad version,
1 bibliotekarie bemannar.
IT-institutionen flyttas till kv Psilander, 2 personer får sin arbetsplats där
(1 person placeras i kv Läroverket, alternativt tvärtom).
2 studie- och yrkesvägledare placeras i ”elevcentrat”. Eventuellt bemannas
också en reception här. Lokalerna behöver anpassas.
Verksamheten utgör en del av ”elevcenter”-enheten. Bemanningen blir
totalt 5-6 tjänster.
Motsvarande upplägg skapas i kv Läroverket, dock utan elevcafé.
Verksamheten bemannas av 1 bibliotekarie, 1-2 IT-kompetenser samt 2 studieoch yrkesvägledare. Totalt 4-5 tjänster ingår i samma enhet som ovan.
Lokalerna måste eventuellt anpassas.
Måluppfyllelserapportering
Varje månad sker uppföljning av bl a avbrott, avhopp och antalet nya elever för
varje skola. Ett syfte är att med tiden se tendenser för att förbättra informationen
till eleverna så de i större utsträckning väljer rätt program från början medan ett
annat är att utröna orsakerna till avbrott. Ett tredje syfte är att får bekräftat antalet
elever per skola eftersom även de kommunala skolorna erhåller ersättning per elev
Sign

Sign

Sign
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och program månadsvis.
Det totala resultatet av uppföljningen januari till och med april är 34 avbrott,
17 flickor och 17 pojkar, varav 4 är SFU-elever, 4 avhopp och 37 nya elever
varav 15 är SFU-elever.
Definitionen är att avbrott är när eleven lämnar sin skola och avhopp när eleven
byter program inom sin skola.
Personalnyckeltal
Personalnyckeltal för perioden 1 december 2008 t o m 31 mars 2009 redovisas.
Dessa innehåller bl a:
- Antal tillsvidareanställda, månadsvis
- Antal visstidsanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare tillsvidareanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade
- Timavlönade, arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid
- Sjukdagar
- Frisknärvaro i procent

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsrapport per den 30 april 2009 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

fatta beslut om budgetanpassningar av verksamheten enligt lagda
förslag.

Utbildningschef informerar om att eftersom samtliga fackliga organisationer
har begärt central förhandling kan beslut i ärendet inte tas idag.
Yrkanden
Jörgen Andersson (C) yrkar på femklöverns vägnar att ge förvaltningen i uppdrag

Sign

att

se över möjligheten att minska ledning och administration med 1,0 tjänst

att

se över möjligheten att minska kuratorstjänst till förmån för bibliotekstjänst

att

se över lokalanvändningen i samband med övertagandet av t ex särskoleverksamheten
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Eva-Marie Malmgren (S) yrkar
att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med kommunstyrelsens beslut
den 2 juni 2009 snarast återkomma med förslag till åtgärder för en
ekonomi i balans
Richard Jomshof (SD) yrkar
att balansera budgeten för SFI-verksamheten, det vill säga kräva att man klarar
sig på statliga medel enbart, vilket torde ge en besparing på 5,3 mnkr på
helårssbasis.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Ordföranden ställer därefter proposition på femklöverns förslag om att förvaltningen
ska få i uppdrag att se över möjligheten att minska ledning och administration med 1,0
tjänst.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på femklöverns förslag om förvaltningen
ska få i uppdrag att se över möjligheten att minska kuratorstjänst till förmån för
bibliotekstjänst, och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla femklöverns yrkande
röster ja och den som vill avslå yrkandet röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 7 nej-röster att avslå yrkandet.
Ja röstade: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Claes Jogréus (M).
Nej röstade: Eva-Marie Malmgren (S), Mikael Karlsson (S), Bo Bergström (S),
Hind Abdul Wahab (S), Stefan Andersson (S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
och Richard Jomshof (SD).
Ordföranden ställer därefter proposition på femklöverns förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalanvändningen i samband med övertagandet
av t ex särskoleverksamheten.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Eva-Marie Malmgrens yrkande och
finner att utbildningsnämnden avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som bifaller Eva-Marie Malmgrens
yrkande röstar ja och den som avslår yrkandet röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla yrkandet.
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Ja röstade: Eva-Marie Malmgren (S), Mikael Karlsson (S), Bo Bergström (S),
Hind Abdul Wahab (S), Stefan Andersson (S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
och Richard Jomshof (SD).
Nej röstade: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Claes Jogréus (M).
Ordföranden ställer därefter proposition på Richard Jomshofs (SD) yrkande och
finner att utbildningsnämnden avslår yrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som bifaller Richard Jomshof yrkande
röstar ja och den som avslår yrkandet röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 1 ja-röst mot 12 nej-röster att avslå yrkandet.
Ja röstade: Richard Jomshof (SD)
Nej röstade: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C), Claes Jogréus (M), Eva-Marie
Malmgren (S), Mikael Karlsson (S), Bo Bergström (S), Hind Abdul Wahab (S),
Stefan Andersson (S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

återremittera ärendet

att

ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att minska ledning
och administration med 1,0 tjänst

att

ge förvaltningen i uppdrag att se över lokalanvändningen i samband
med övertagandet av t ex särskoleverksamheten

att

ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med kommunstyrelsens beslut
den 2 juni 2009 snarast återkomma med förslag till åtgärder för en
ekonomi i balans.

________________
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§ 26
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008
Ärendet utgår och tas upp vid nästa sammanträde.
_______________
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§ 27
Samarbets-/samverkansavtal inom Samverkan Sydost
Under flera år har ett antal kommuner i Sydostregionen haft bilaterala avtal
mellan varandra. Detta har gett eleverna möjlighet att söka gymnasieutbildningar
fritt i samverkanskommunerna.
Det har sedan några år tillbaka pågått ett arbete för att hitta något mer strukturerade
former för denna samverkan. Framför allt med tanke på att inför kommande elevminskningar måste vi samverka för att klara utbildningskvaliteten.
Ärendet har vi flera tillfällen varit informationspunkt i utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 maj 2009. § 17, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna liggande förslag till samverkans-/samarbetsavtal inom
Samverkan Sydostkommunerna.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

_______________
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Sign

Sign
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§ 28
Utbildningsorganisation 2009/2010
Förslag till organisation redovisas.
Organisationen tar hänsyn till elevernas förstahandsval och det totala antalet
sökande på respektive program. Ambitionen har varit att skapa en så optimal
organisation som möjligt både ur ett elevperspektiv och ur ekonomisk synpunkt.
Förslaget innebär en välfylld organisation och bör begränsa antalet ungdomar som
står utan en plats inom de nationella och specialutformade programmen. Minskat
antal elevplatser finns på Bygg-, Barn- och fritids- och IB-programmen. Elevplatserna har ökat inom Naturvetenskapsprogrammet och Specialutformat
idrottsledarprogram. Nya utbildningar är Specialutformat program matematik
spetsutbildning Leonardo och Specialutformat program närliggande Medieprogrammet Spelgrafik och animation.
Program som i år tas bort är TIME och CREW.
Totalt har årets intagning hittills hanterat 1 500 elever och ungefär 5 000 elevval.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagen utbildningsorganisation för år 1 höstterminen 2009.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 29
Extra ärende:
Översyn av gymnasieskolans organisation inför gymnasiereformen
Under förutsättning att Riksdagen fattar beslut om nu gymnasieskolan från 2011
finns det anledning att också se över den kommunala strukturen på våra skolor
avseende programutbud, inriktningar och ledningsstruktur.
Vidare tillförs utbildningsnämnden, enligt förslag ytterligare ansvarsområden
(exempelvis gymnasiesärskolan). I samband med detta bör då hela organisationsstrukturen ses över för att hitta en så optimal organisation som möjligt. Detta avseende programutbud och deras placering vid olika enheter, såväl som hur
ledningsorganisationen skall se ut.
Utbildningsförvaltningen föreslås att senast oktober 2009 redovisa ett slutförslag
för förändrad gymnasieorganisation.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt utbildningschefen att i oktober 2009 redovisa förslag
till ny utbildningsorganisation avseende programstruktur och
ledning.

_______________
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Sign
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§ 30
Delegeringsärenden
Inget att redovisa.
_______________

Sign

Sign
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§ 31
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________

Sign

Sign

15

Sign

Sammanträdesdatum Blad

3 juni 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

16

Sammanträdesprotokoll

§ 32
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 84
Revisionsberättelse år 2008 och
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

§ 88
Budget och verksamhetsuppföljning
februari 2009 för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 90
Förslag till ändrad organisatorisk
tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 33
Övrigt
Emma Henning (M) föreslår att representant från IT-enheten ska bjudas in till
nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 september

Sign

§ 34

Information
- Intagning till gymnasieskolan

§ 35

Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott

§ 36

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008

§ 37

Medborgarundersökning 2008

§ 38

Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag rörande utökningen av fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 39

Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 40

Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB (Mikael Elias) om
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona
kommun

§ 41

Yttrande över ansökan från Lärande i Östergörland AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 42

Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om förklaring om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun

§ 43

Yttrande över ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 44

Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 45

Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun

Sign

Sign
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§ 46 Förslag till sammanträdesplan 2010
§ 47 Delegeringsärenden.
§ 48 Kurser och konferenser.
§ 49 Anmälningsärenden.
§ 50 Övrigt.
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Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 2 september kl 08.30 – 13.30

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S) t o m kl 11.45, föredragning
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

i ledamots ställe Claes Jogréus (M) t o m kl 11.45, föredragning
Hans-Göran Håkansson (FP) fr o m kl 11.45, beslutssammanträde
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S) fr o m kl 11.45, beslutssammanträde
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP) t o m kl 11.45, föredragning
Cecilia Fagerström (C)
Andreas Nilsson (MP)
Jonas Sandström (S) t o m kl 11,45, föredragning
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Pia Brante, administrativ chef
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Anna-Lee Wittenby-Bougarta

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

Sign

Sign
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§ 34
Information
Intagning till gymnasieskolan
Göran Palmér redogör för antalet intagna elever och lediga platser i gymnasieskolan
läsåret 2009/10. 89% är intagna på sitt förstahandsval.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 35
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Enligt den gjorda budgetuppföljningen för utbildningsnämndens verksamhetsområden finns en avvikelse på intäkter och kostnader för de interkommunala
avgifterna. För att möta detta har de budgetmedel som utbetalas till skolorna
räknats ner med motsvarande belopp. Uppföljningen visar också att den förväntade elevminskningen ser ut att bli marginell.
Detta innebär att den budget som beräknats för de egna gymnasieskolorna anpassats för att möta det ändrade interkommunala flödet samtidigt som elevvolymen inte sjunkit.
Utbildningsnämnden bedriver en i alla stycken mycket kostnadseffektiv verksamhet
vilket styrks av SKL:s öppna jämförelser där Karlskrona med mycket låga kostnader
per utbildningsplats kan prestera medelgoda och mycket goda resultat.
Under ett antal år har verksamheterna varit föremål för anpassningar. Dessa har
ofta lagts ut som generella sparbeting på undervisning, administration samt städ
och vaktmästeri. Förvaltningens uppfattning är att detta inte längre räcker till.
Nya anpassningar bör i första hand ske på sådan verksamhet som är ”icke
obligatorisk” eller där ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att uppfylla
skollagen. Kärnverksamheten bör så långt möjligt hållas utanför dessa anpassningar. Det kan inte heller göras neddragningar på verksamheter som
genererar ”intäkter” till nämnden då detta skulle försämra det ekonomiska
läget ytterligare.
En del av de punkter som föreslås kommer att ge full ekonomisk effekt först år
2010. Ambitionen har varit att hitta åtgärder som så långt som möjligt ger snabb
effekt, en del är dock av mer tidsbegränsad karaktär och bör ses som tillfälliga
åtgärder. I flera fall är besparingarna lagda på tjänster som innehas av anställda
med tidsbegränsat anställd personal. Detta för att få snabb effekt av budgetanpassningen. Då det gäller neddragningar på lärarorganisationen nås deleffekt för
år 2010 då läsårsorganisationen löper över höst och vår.

Sign

Sign

Sign
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Åtgärder som föreslås:
- Restriktivitet avseende inköp av läromedel
- Alla kompetensmedel dras in för 2009
- Skolhälsovården reduceras med totalt 1,5 tjänster
- Studie- och yrkesvägledningen samordnas och reduceras med 2,0 tjänster
- Gymnasiebiblioteken samordnas och reduceras med 1,75 tjänster
- IT-institutionen, 1,0 tjänst
- Avgift för skolmåltider
- Reducering av ledningsorganisation/administration, 2,0 tjänster
- Kuratorerna reduceras med 1,0 årsarbetare
- Elevcaféerna läggs ner, reducering med 2,0 tjänster
- Vaktmästeritjänsterna ses över, reducering med 1,0 årsarbetare
- Olycksfallsförsäkring reduceras till att omfatta endast skoltid
- Reduktion på lärartjänster med 10,0 tjänster
Totalt 20,25 årsarbetare vilket innebär ekonomisk effekt 8 900 000 kr (2010) samt
10 900 000 kr (2011).
Med anledning av de besparingsförslag som finns på SYV, bibliotek och IT föreslås,
för att i viss mån kunna upprätthålla en viss servicegrad i respektive skolkvarter, att
följande enheter skapas av vad som kvarstår av dessa nämnda verksamheter:
Kv Psilander:
Biblioteket som till delar blir kvar i bantad version, 1 bibliotekarie bemannar.
IT-institutionen flyttas till kv Psilander, 2 personer får sin arbetsplats där
(1 person placeras i kv Läroverket, alternativt tvärtom).
2 studie- och yrkesvägledare placeras i ”elevcentrat”. Eventuellt bemannas
också en reception här. Lokalerna behöver anpassas.
Verksamheten utgör en del av ”elevcenter”-enheten. Bemanningen blir
totalt 5-6 tjänster.
Motsvarande upplägg skapas i kv Läroverket.
Verksamheten bemannas av 1 bibliotekarie, 1-2 IT-kompetenser samt 2 studieoch yrkesvägledare. Totalt 4-5 tjänster ingår i samma enhet som ovan.
Lokalerna måste eventuellt anpassas.
Förvaltningen tillsätter omgående en arbetsgrupp med representation från alla
rektorsområden samt biblioteket. Genomförandeförslag lämnas senast november -09.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fatta beslut om budgetanpassningar av verksamheten enligt lagda förslag.

Elever från Törnströmska gymnasiet har gjort en namninsamling i protest mot nedläggning av biblioteket. Listan överlämnas till utbildningsnämnden.
Sign

Sign
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Susanne Schneider läser upp ett yttrande från DIK angående nedläggningen av
biblioteket, Törnströmska gymnasiet.
Yrkanden
Sofia Bothorp (MP) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas.
och finner att ärendet ska bordläggas.
Utbildningsnämnden beslutar
att

ärendet ska bordläggas.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 36
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2008
Enligt förordningen SFS 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheterna, utbildningsmåluppfyllelse och åtgärder
av brister ska bl a redovisas. Antalet anmälda kränkningar är en ny uppgift som
tillkommit.
Utbildningsförvaltningens Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för 2008
gäller de frivilliga skolformerna: gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska
för invandrare. Gymnasiesärskolan och särvux tillhör organisatoriskt inte denna
förvaltning och tas inte upp.
Måluppfyllelsen är god inom många områden vad gäller elevernas kunskaper trots
en snäv budget på en del av skolorna. Det påpekas även i år att det saknas medel
för att ge eleverna stöd och särskilt stöd i den utsträckning som behövs, vilket
inte är tillfredsställande.
De mål som finns i Skolplanen är inte nådda: 86% av eleverna fick sitt förstahandsval medan målet är 90%, 81% av eleverna exklusive individuella programmet fullföljde sin utbildning inom 4 år och målet är 85% att avsätta 1,5% av personalbudgeten för kompetensutveckling nåddes inte heller och målet att ge eleverna
förutsättningar att förvärva den kunskap som behövs för att det genomsnittliga
betyget 14,5 ska nås nåddes inte utan är 14,1.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 augusti 2009, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

verka för att medel tillförs nämnden så målen kan nås och särskilt
målet att höja betygssnittet

att

godkänna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2008

att

överlämna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen till
kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 37
Medborgarundersökning 2008
Karlskrona kommun har för andra gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning.
Totalt deltog 54 kommuner i undersökningen. Antalet svarande i Karlskrona var
512 personer av ett urval på 1010 personer i åldrarna 18 – 84 år.
Undersökningen har tre huvudområden:
A. Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
B. Medborgarna om kommunens verksamheter
C. Medborgarna om inflytandet i kommunen
Jämförelser görs med resultat från samtliga kommuner som deltog under våren och
hösten 2008 (97 st) och med kommuner i samma storleksklass. För Karlskrona görs
även jämförelser med resultatet från 2006 då Karlskrona deltog första gången, samt
för 2008 med de övriga 3KHV-kommunerna (Kalmar, Kristianstad, Halmstad, Växjö).
SCB:s analysmodell är uppbyggd med ett nöjd-kund-index som ska spegla medborgarnas totala nöjdhet samt med ett antal faktorer som speglar olika delar av den
undersökta verksamheten/området.
Medborgarna betygssätter kommunen i drygt 100 frågor på en 10-gradig skala. I
databearbetningen viktas sedan frågorna och resultaten omvandlas till en ny skala
från 0 till 100, där betygsindex under 40 betraktas som klart underkänt och betygsindex över 75 som väl godkänt.
Resultat för Karlskrona kommun i sin helhet
A. Medborgarna om Karlskrona som en plats att leva och på; betygsindex 64
(genomsnitt för samtliga 97 kommuner: 64)
B. Medborgarna om Karlskrona kommuns verksamheter: betygsindex 51
(genomsnitt för samtliga 97 kommuner: 54)
C. Medborgarna om inflytandet i Karlskrona kommun; betygsindex 35
(genomsnitt för samtliga 97 kommuner: 40).
Karlskrona kommun får på flertalet områden lägre betygsindex än genomsnitt för
såväl samtliga 97 kommuner som genomsnitt i kommungruppen över 50 000 invånare.
I den s k 3KHV-gruppen får Karlskrona lägst betygsindex på samtliga områden
bortsett från faktorn arbetsmöjligheter.
Gymnasieverksamheten får betygsindex 58 vilket är samma som erhölls 2006.
Genomsnitt för samtliga 97 kommuner är 61, för kommuner med fler än
50 000 invånare 63 och för 3KHV-gruppen 64.
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Med anledning av Medborgarundersökningens resultat och den analys SCB gör finns
i dagsläget egentligen ingen anledning att vidta förändringar i gymnasieverksamheten i Karlskrona.
Det är dock alltid angeläget att sträva mot förbättrade resultat. Därför bör verksamheten vidta åtgärder som innebär att vid nästa Medborgarundersökning få ett
betygsindex som ligger minst i nivå med övriga 3KHV kommuner.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 augusti 2009, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

till Kommunstyrelsen redovisa ärendet enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 38
Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag rörande utökningen av fristående gymnasieskola i
Karlskrona kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få
utöka antalet gymnasieutbildningar med:
* Handelsprogrammet (HP), specialutformat program med inriktning teknik och
design/marknadsföring
* Medieprogrammet (MP), specialutformat program med inriktning spelprogrammering
och speldesign
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 per utbildning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och 360 elever totalt för NTIgymnasiet.
De nationella programmen Handelsprogrammet och Medieprogrammet finns i
kommunen, förutom ett stort gymnasiegemensamt kursutbud. Handelsprogrammets
kursutbud motsvarar till väsentliga delar NTI-gymnasiets motsvarande
specialutformade program och kursutbudet på Medieprogrammet spelgrafik och
animation överensstämmer helt med innehållet i NTI-gymnasiets specialutformade
program. Programmet har idag svårt att fylla antalet platser. Programmet är nystartat i
år och en del nyinvesteringar har gjorts för att skapa en attraktiv utbildning.
Programmet fyller precis en elevgrupp.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor i
kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. NTI-gymnasiet bedöms, trots smärre skillnader i kursinnehåll,
inte tillföra något nytt till utbildningsutbudet i kommunen eller i regionen. Denna
bedömning gäller både den pedagogiska inriktningen och programstrukturen.
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I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. NTI-gymnasiet har valt att i princip ansöka om utbildningar som redan
finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om NTIgymnasiet medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen ekonomiskt
dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett
antal program.
Den bredd som den kommunala skolan har på valbara kurser och individuella val ger
idag stora fördelar för eleven i valet att profilera sig och kunna välja alternativa kurser
inom sitt program. Detta underlättas av den nära nog samlokalisering som de fyra
nuvarande gymnasieskolorna har i Karlskrona.
Den samlade bedömningen blir därför att NTI-gymnasiets sökta utbildningar inte
tillför något väsentligen nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 39
Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten
2010 få starta sex gymnasieutbildningar:
* Omvårdnadsprogrammet (OP), Spa – Friskvård och Hälsa
* Hantverksprogrammet (HV), Stylist
* Medieprogrammet (MP), Reklam och Webb
* Estetiska programmet (ES), Artisten Musik och musikproduktion
* Byggprogrammet (BP), inriktning Bygg
* Samhällsprogrammet (SP), inriktning Samhälle
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 per utbildning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 144 elever per utbildning och 434 elever totalt för Plusgymnasiet.
Samtliga program finns i den kommunala skolan, i flera fall utbildningar med helt lika
innehåll.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Plusgymnasiet bedöms, trots smärre skillnader i kursinnehåll,
inte tillföra något nytt till utbildningsutbudet i kommunen eller i regionen. Denna
bedömning gäller både den pedagogiska inriktningen och programstrukturen.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
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mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. Plusgymnasiet har valt att i princip ansöka om utbildningar som redan finns
i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om Plusgymnasiet
medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen ekonomiskt dåligt
utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett antal
program. Den bredd som den kommunala skolan har på valbara kurser och
individuella val ger idag stora fördelar för eleven i valet att profilera sig och kunna
välja alternativa kurser inom sitt program. Detta underlättas av den nära nog
samlokalisering som de fyra nuvarande gymnasieskolorna har i Karlskrona.
Den samlade bedömningen blir därför att Plusgymnasiets sökta utbildningar inte tillför
något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom region
sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 40
Yttrande över ansökan från Nordens teknikerinstitut AB (Mikael Elias) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
Mikael Elias Teoretiska gymnasium har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010
få utöka antalet gymnasieutbildningar med:
* Naturvetenskapsprogrammet (NV), specialutformat program med inriktning
internationell utveckling, forskning, miljö och medicin
* Teknikprogrammet (TE), specialutformat program med inriktning internationell
teknikutveckling för ekonomiskt hållbar användning av naturresurser
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 per utbildning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och 270 elever totalt för Mikael Elias
Teoretiska gymnasium.
Aktuella program finns i den kommunala skolan. De sökta utbildningarnas innehåll
motsvarar den kommunala skolans kursutbud.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Mikael Elias Teoretiska gymnasium bedöms, inte tillföra
något nytt till utbildningsutbudet i kommunen eller i regionen. Denna bedömning
gäller både den pedagogiska inriktningen och programstrukturen.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
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ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget – före kommande elevminskning – inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer nämnvärt från den kommunala
skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Mikael Elias
Teoretiska gymnasium har valt att i princip ansöka om utbildningar som redan finns i
den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om Mikael Elias
Teoretiska gymnasium medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten
lägger ned ett antal program. Den bredd som den kommunala skolan har på valbara
kurser och individuella val ger idag stora fördelar för eleven i valet att profilera sig och
kunna välja alternativa kurser inom sitt program. Detta underlättas av den nära nog
samlokalisering som de fyra nuvarande gymnasieskolorna har i Karlskrona.
Den samlade bedömningen blir därför att Mikael Elias Teoretiska gymnasiums sökta
utbildningar inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom regionen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 41
Yttrande över ansökan från Lärande i Östergötland AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Lärande i Östergötland har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få utöka
antalet gymnasieutbildningar med:
* Naturbruksprogrammet (NP), Hästhållning
* Naturbruksprogrammet (NP), Turism
* Naturbruksprogrammet (NP), Djurvård
* Naturbruksprogrammet (NP), Trädgård
* Naturbruksprogrammet (NP), Miljö och naturvård
* Naturbruksprogrammet (NP), Hund
* Handelsprogrammet (HP), Praktisk handel
* Hantverksprogrammet (HV), Stylist
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 5,10,15 respektive 30 per
utbildning och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 15, 30, 45 respektive 90 elever per
utbildning och 360 elever totalt för Realgymnasiet i Kalmar.
Samtliga program är representerade i regionen. Ett varierat utbud av profiler på
Naturbruksprogrammet, i kommunal regi och som friskolor, finns i framförallt Kalmar
och Växjö men även i Ronneby och Karlskrona. Handelsprogrammet är mycket väl
representerat i hela regionen, inom ramen för kommunala skolor och friskolor.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
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Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. Lärande Östergötland AB har valt att i princip ansöka om utbildningar som
redan finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om
Lärande Östergötland AB:s medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera
parten lägger ned ett antal program.
Den samlade bedömningen blir därför att Lärande Östergötland AB:s sökta
utbildningar inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________
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§ 42
Yttrande över ansökan från Baggium Utbildning AB om förklaring om rätt till
bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun
Baggium Utbildning AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få starta
två nya gymnasieutbildningar:
* Hotell- och restaurangprogrammet (HR), specialutformat program
* Naturbruksprogrammet (NB), specialutformat program
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 5 respektive10 per utbildning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 15 respektive 30 elever per utbildning och 45
elever totalt för Kalmar Praktiska Gymnasium.
Såväl Hotell- och restaurangprogrammet som Naturbruksprogrammet är mycket väl
representerade i region sydost. Ett varierat utbud av profiler på
Naturbruksprogrammet, i kommunal regi och som friskolor, finns i framförallt Kalmar
och Växjö men även i Ronneby och Karlskrona.
Hotell- och restaurangprogrammet finns, förutom i Borgholm, Karlskrona, Kalmar,
Oskarshamn och Växjö även som kommunalt lärlingsprogram i Växjö.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
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varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Med friskolor som vill utöka sitt
programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget – före kommande
elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer
nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde
för eleven. Baggium Utbildnings AB har valt att i princip ansöka om utbildningar som
redan finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om
Baggium Utbildnings AB:s medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera
parten lägger ned ett antal program. Därtill kommer att för Hotell- och
restaurangprogrammet i Karlskrona finns endast underlag för en undervisningsgrupp
per årskurs.
Den samlade bedömningen blir därför att Baggium Utbildnings AB:s sökta
utbildningar inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 43
Yttrande över ansökan från Magelungens Behandlingscenter AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Magelungens Behandlings AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få
starta en gymnasieutbildning:
* Samhällsvetenskapsprogrammet (SP), inriktad mot ungdomar med stödbehov
och/eller neuropsykiatriska funktionshinder.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 10 per årskurs. Detta ger fullt
utbyggt 30 elever totalt för MBC-gymnasiet.
Inom ramen för den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona finns Carpe Diem, en
skola för elever inom autismspektrat som i samverkan med Handikappförvaltningen
erbjuder individuellt utformad studiegång. Skolan samarbetar med träningsboende
och olika gymnasieprogram. Kalmarsunds gymnasieförbund har en väl utbyggd
verksamhet för den aktuella elevgruppen och utbudet anses väl motsvara behovet. Vår
bedömning är att denna friskoleetablering inte tillför något till regionen.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod.
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År 2015 kommer elevunderlaget i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De
senaste årens kraftiga ökning av antalet gymnasiala friskolor och utökningar av
befintliga friskolors programutbud, har redan inneburit förändringar för den
kommunala skolan med ändrad organisation och en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp. Med
friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget –
före kommande elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan
inte skiljer nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt
mervärde för eleven.
Magelungens Behandlings AB har valt att i princip ansöka om en utbildning som
redan finns inom ramen för den kommunala gymnasieskolan. Om Magelungens
Behandlings AB medges tillstånd till sin begärda etablering innebär det risk för
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser eller ökade kostnader för aktuella
kommuner.
Den samlade bedömningen blir därför att Magelungens Behandlings AB:s sökta
utbildning inte tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande
kommunerna inom region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 44
Yttrande över ansökan från Lernia College AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Lernia College AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få starta fyra
nya gymnasieutbildningar:
* Elprogrammet (EC), El/Automationsteknik
* Teknikprogrammet (TE), Ingenjörsteknik
* Industriprogrammet (IP), Produktionsteknik
* Energiprogrammet (EN), Energi/VVS-teknik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 12-16 per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 36-48 elever per utbildning och 168 elever totalt för
Kalmar Tekniska gymnasium.
Samtliga sökta program är mycket väl representerade i region sydost. Elprogrammet
finns i kommunal regi i Kalmar, Karlskrona, Nybro, Ronneby, Växjö och i friskoleregi
i Kalmar, Karlskrona, Karlshamn och Växjö. De sökta inriktningarna inom
programmet finns representerade i regionen. Energiprogrammet och
Teknikprogrammet är mycket väl representerat i hela regionen med avseende på sökt
inriktning inom Energiprogrammet och innehåll i Teknikprogrammet. Teknikcollege
Sydost omfattar utbildningar i Emmaboda, Karlskrona, Olofström och Ronneby.
Industriprogrammet finns representerat med motsvarande innehåll i Emmaboda,
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
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Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp. Med
friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget –
före kommande elevminskning – inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan
inte skiljer nämnvärt från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt
mervärde för eleven. Lernia College AB har valt att i princip ansöka om utbildningar
som redan finns i den kommunala skolan och med ibland få elever per program. Om
Lernia College AB:s medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera parten
lägger ned ett antal program
Den samlade bedömningen blir därför att Lernia College AB:s sökta utbildningar inte
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom
region sydost.
Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 45
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från hösten 2010 få utöka
antalet gymnasieutbildningar med:
* Teknikprogrammet (TE), med inriktning IT

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 25 per årskurs. Detta ger fullt
utbyggt 75 elever totalt för utbildningen och 301 utbildningsplatser för John
Bauergymnasiet.
Teknikprogrammet med inriktning IT finns mycket väl representerat i det kommunala
utbudet av gymnasieutbildningar i regionen.
Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. Antalet ungdomar som väljer fristående
gymnasieskolor har ökat de senaste åren vilket visar på att valfriheten upplevs viktig
och att både kommunala och fristående skolor behövs när de kompletterar varandra.
Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla en god kvalitet när
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste 5-6 åren är att elevantalet i
Karlskrona och i regionen minskar med 20 % och i det perspektivet klarar varken den
kommunala skolan eller befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av
befintliga verksamheter. Det innebär att kommunens kostnader ökar antingen för egen
verksamhet och/eller genom högre bidrag till friskolor med samma program. Ökade
kostnader utan motsvarande kvalitetshöjning är ett dåligt resursutnyttjande av
allmänna medel. Om kommunen tvingas välja bort en utbildning i sitt utbud sker även
en begränsning i elevernas valmöjlighet.
Den stora utmaningen för Karlskrona kommun och kommunerna i region sydost, är
just nu att hantera den mycket kraftiga elevminskningen som börjar 2009/2010 och
varar åtminstone under överskådlig planeringsperiod. År 2015 kommer elevunderlaget
i aktuella åldrar att vara ca 20 % lägre än idag. De senaste årens kraftiga ökning av
antalet gymnasiala friskolor och utökningar av befintliga friskolors programutbud, har
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redan inneburit förändringar för den kommunala skolan med ändrad organisation och
en sämre ekonomi.
Möjligheterna att erbjuda nationella program och inriktningar kommer att begränsas
kraftigt när den stora elevnedgången sker, i kombination med fler friskoleaktörer och
med ett ökat utbud av utbildningar hos befintliga friskolor.
I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s.k. fritt sök för
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram,
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår
komplikationen att elevunderlaget – före kommande elevminskning – inte räcker till
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer nämnvärt från den kommunala
skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Drivkraft Värend AB
har valt att i princip ansöka om utbildning som redan finns i den kommunala skolan
och med ibland få elever per program. Om Drivkraft Värend AB:s medges tillstånd till
sin begärda utökning innebär det antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med
små elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett antal program
Den samlade bedömningen blir därför att Drivkraft Värend AB:s sökta utbildning inte
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom
region sydost.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolverket.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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§ 46
Förslag till sammanträdesplan 2010
Enligt förslaget är arbetsutskottets och utbildningsnämndens sammanträden
flyttade till torsdagar.
Utbildningsnämnden beslutar
att

fastställa sammanträdesplanen för 2010

_______________
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§ 47
Delegeringsärenden
Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet 4 juni och 30 juni 2009.
Elevärende.
_______________
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§ 48
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________
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§ 49
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 102
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda
direktiv 2008

Kommunfullmäktige

§ 103
Riktlinjer för internkontroll

Kommunfullmäktige

§ 104
Riktlinjer för investeringar

Kommunfullmäktige

§ 127
Delårsrapport per den 30 april 2009

Kommunfullmäktige

§ 132
Ändrade taxor för uthyrning av olika
kommunala skollokaler

Kommunstyrelsen

§ 164
Utredning av strukturen för nämndsoch förvaltningsorganisationen i
Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 212
Utredning angående Arena Rosenholm
och berörda verksamheter

Regeringskansliet

Den nya skollagen – för kunskap,
valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

_______________
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Sign
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§ 50
Övrigt
Ehrensvärdska gymnasiets rektorer inbjuds till nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 7 oktober

Sign

§ 51

Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning, riktlinjer för investeringar och intern
kontroll
- Rektorerna vid Ehrensvärdska gymnasiet informerar
- Särskolan

§ 52

Delårsbokslut med Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden augusti 2009

§ 53

Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott

§ 54

Delegeringsärenden.

§ 55

Kurser och konferenser.

§ 56

Anmälningsärenden.

§ 57

Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 7 oktober kl 08.30 – 12.20

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M) fr o m kl 10.30
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP) t o m kl 10.30, föredragning
Jörgen Anehäll (S)
Jonas Sandström (S)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP) fr o m kl 10.30
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom
Johan Melin, rektor/chef Ehrensvärdska gymnasiet
Mattias Liedholm, rektor med programansvar Ehrensvärdska
gymnasiet
Håkan Karlsson, rektor Kilströmska gymnasiet
Mats Svensson, ekonomichef
Bengt Nilsson, sft ekonomichef

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Richard Jomshof (SD)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 13 oktober 2009
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Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 51 - 57

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 oktober 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 51
Information
Ekonomi- och verksamhetsstyrning, riktlinjer för investeringar och intern
kontroll
Ekonomichef Mats Svensson och sft ekonomichef Bengt Nilsson informerar om
ärendet.
Ekonomi och verksamhetsstyrningen i Karlskrona kommun definieras som en
målmedveten och systematisk process för att påverka kommunkoncernens verksamhet i riktning mot önskat resultat, effektivitet och ekonomisk ställning.
________________

Rektorerna vid Ehrensvärdska gymnasiet informerar
Rektor/chef Johan Melin och rektor med programansvar Mattias Liedholm
Ehrensvärdska gymnasiet informerar om skolan och tar bl a upp:
- pedagogisk grundidé
- samarbetspartners
- projekt
- resultat
- framtiden
_______________
Särskolan
Rektor Håkan Karlsson informerar om särskolans verksamhet med anledning av att
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxenutbildning organisatoriskt har
övergått från barn- och ungdomsnämnden till utbildningsnämnden.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 52
Delårsbokslut med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
utbildningsnämnden augusti 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 216,3 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt
följande; omställningsåtgärder 1,0 mkr, effektivare upphandling 0,2 mkr samt
minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per 2009-08-31 uppgår till minus 3,6 mkr,
att jämföra med budgeterat utfall plus 1,5 mkr, en avvikelse med -5,1 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 4,9 mkr
+ 1,1 mkr
- 0,4 mkr
- 0,9 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till minus 10 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns avvikelser med 10 mkr jämfört med budget 2008 och med
6 mkr jämfört med utfall 2008.
För att balansera utbildningsförvaltningens utökade behov till de interkommunala
avgifterna budgeterades med lägre budgetmedel till de egna gymnasieskolorna.
Detta gjordes med utgångspunkt från att förvaltningen förväntades få en elevminskning
med 53 elever från bokslut 2008 till 2009. Denna elevminskning blev istället en elevökning med 82 helårselever i förhållande till budget 2009.
Personalnyckeltal för perioden 1 december 2008 t o m 31 juli 2009 redovisas:
Dessa innehåller bl a:
- Antal tillsvidareanställda månadsavlönade
- Antal visstidsanställda månadsavlönade
- Årsarbetare tillsvidareanställda månadsavlönade
- Årsarbetare visstidsanställda månadsavlönade
- Timavlönade arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid
- Sjukdagar
- Frisknärvaro i procent
Sign

Sign

Sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 september 2009, § 35, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2009 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 53
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Ärendet bordlades vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 september 2009.
Enligt den gjorda budgetuppföljningen för utbildningsnämndens verksamhetsområden finns en avvikelse på intäkter och kostnader för de interkommunala
avgifterna. För att möta detta har de budgetmedel som utbetalas till skolorna
räknats ner med motsvarande belopp. Uppföljningen visar också att den förväntade elevminskningen ser ut att bli marginell.
Detta innebär att den budget som beräknats för de egna gymnasieskolorna anpassats för att möta det ändrade interkommunala flödet samtidigt som elevvolymen inte sjunkit.
Utbildningsnämnden bedriver en i alla stycken mycket kostnadseffektiv verksamhet
vilket styrks av SKL:s öppna jämförelser där Karlskrona med mycket låga kostnader
per utbildningsplats kan prestera medelgoda och mycket goda resultat.
Under ett antal år har verksamheterna varit föremål för anpassningar. Dessa har
ofta lagts ut som generella sparbeting på undervisning, administration samt städ
och vaktmästeri. Förvaltningens uppfattning är att detta inte längre räcker till.
Nya anpassningar bör i första hand ske på sådan verksamhet som är ”icke
obligatorisk” eller där ambitionsnivån är högre än vad som krävs för att uppfylla
skollagen. Kärnverksamheten bör så långt möjligt hållas utanför dessa anpassningar. Det kan inte heller göras neddragningar på verksamheter som
genererar ”intäkter” till nämnden då detta skulle försämra det ekonomiska
läget ytterligare.
En del av de punkter som föreslås kommer att ge full ekonomisk effekt först år
2010. Ambitionen har varit att hitta åtgärder som så långt som möjligt ger snabb
effekt, en del är dock av mer tidsbegränsad karaktär och bör ses som tillfälliga
åtgärder. I flera fall är besparingarna lagda på tjänster som innehas av anställda
med tidsbegränsat anställd personal. Detta för att få snabb effekt av budgetanpassningen. Då det gäller neddragningar på lärarorganisationen nås deleffekt för
år 2010 då läsårsorganisationen löper över höst och vår.
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Sign

Sign
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Åtgärder som föreslås:
- Restriktivitet avseende inköp av läromedel
- Alla kompetensmedel dras in för 2009
- Skolhälsovården reduceras med totalt 1,5 tjänster
- Studie- och yrkesvägledningen samordnas och reduceras med 2,0 tjänster
- Gymnasiebiblioteken samordnas och reduceras med 1,75 tjänster
- IT-institutionen, 1,0 tjänst
- Avgift för skolmåltider
- Reducering av ledningsorganisation/administration, 2,0 tjänster
- Kuratorerna reduceras med 1,0 årsarbetare
- Elevcaféerna läggs ner, reducering med 2,0 tjänster
- Vaktmästeritjänsterna ses över, reducering med 1,0 årsarbetare
- Olycksfallsförsäkring reduceras till att omfatta endast skoltid
- Reduktion på lärartjänster med 10,0 tjänster
Totalt 20,25 årsarbetare vilket innebär ekonomisk effekt 8 900 000 kr (2010) samt
10 900 000 kr (2011).
Med anledning av de besparingsförslag som finns på SYV, bibliotek och IT föreslås,
för att i viss mån kunna upprätthålla en viss servicegrad i respektive skolkvarter, att
följande enheter skapas av vad som kvarstår av dessa nämnda verksamheter:
Kv Psilander:
Biblioteket som till delar blir kvar i bantad version, 1 bibliotekarie bemannar.
IT-institutionen flyttas till kv Psilander, 2 personer får sin arbetsplats där
(1 person placeras i kv Läroverket, alternativt tvärtom).
2 studie- och yrkesvägledare placeras i ”elevcentrat”. Eventuellt bemannas
också en reception här. Lokalerna behöver anpassas.
Verksamheten utgör en del av ”elevcenter”-enheten. Bemanningen blir
totalt 5-6 tjänster.
Motsvarande upplägg skapas i kv Läroverket.
Verksamheten bemannas av 1 bibliotekarie, 1-2 IT-kompetenser samt 2 studieoch yrkesvägledare. Totalt 4-5 tjänster ingår i samma enhet som ovan.
Lokalerna måste eventuellt anpassas.
Förvaltningen tillsätter omgående en arbetsgrupp med representation från alla
rektorsområden samt biblioteket. Genomförandeförslag lämnas senast november -09.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

fatta beslut om budgetanpassningar av verksamheten enligt lagda förslag.
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1. Restriktivitet avseende inköp av läromedel
2. Kompetensmedel dras in
3. Skolhälsovård och kuratorer, en tjänst dras
in sammanlagt
4. Gymnasiebibliotek, 0,75 tjänst dras in
5. IT-institutionen, 1 tjänst dras in
6. Vaktmästeri, 1 tjänst dras in
7. Reducering av ledningsorganisation/adm
2 tjänster dras in
8. Olycksfallsförsäkring (omfattar endast skoltid)
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200 000 kr (2009)
400 000 kr (2009)
400 000 kr (2010)
450 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
350 000 kr

(2010)
(2010)
(2010)
(2010)

800 000 kr (2010)
100 000 kr (2010)

Sammanlagt 3 250 000 kr
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 september 2009, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt Femklöverns förslag.
Yrkanden
Bengt Fröberg (M) yrkar bifall till Femklöverns förslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till punkt 1 och 2 samt avslag till punkterna 3-8.
Röstförklaring
Socialdemokraterna meddelar att de ej deltar i beslutet och lämnar in en röstförklaring
som bilaga till protokollet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på samtliga 8 punkter, ett i sänder, i Femklöverns
förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således om besparingar enligt följande:
1. Restriktivitet avseende inköp av läromedel
2. Kompetensmedel dras in

200 000 kr (2009)
400 000 kr (2009)
400 000 kr (2010)
3. Skolhälsovård och kuratorer, en tjänst dras in
450 000 kr (2010)
4. Gymnasiebibliotek, 0,75 tjänst dras in
250 000 kr (2010)
5. IT-institutionen, 1 tjänst dras in
300 000 kr (2010)
6. Vaktmästeri, 1 tjänst dras in
350 000 kr (2010)
7. Reducering av ledningsorganisation/adm, 2 tjänster dras in 800 000 kr (2010)
8. Olycksfallsförsäkring, omfattar endast skoltid
100 000 kr (2010)
3 250 000 kr
Reservation
SD reserverar sig mot beslutet (punkterna 3-8).
_______________
Sign

Sign
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§ 54
Delegeringsärenden
Sökande till vuxenutbildning i annan kommun vårterminen 2009.
Beslutsattestanter fr o m 1 augusti 2009.
Yttrande över detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för Augerums-Ryd 1:18 m fl, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Karlskrona kommun
Yttrande över detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl, Karlskrona kommun

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 55
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________

Sign

Sign
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§ 56
Anmälningsärenden
Allergikommittén

Allergikommittén rekommenderar
förbud mot nötter, jordnötter, mandel
och sesamfrö inom förskole- och
skollokaler samt skolbarnsomsorgens
lokaler

Kommunfullmäktige

§ 146
Förslag till Jämställdhetsplan för
2009

Kommunfullmäktige

§ 148
Förslag till plan för etnisk mångfald
2009-2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

§ 151
Förslag till ändrad organisatorisk
tillhörighet gymnasiesärskola och
särvux

Kommunfullmäktige

§ 152
Budgetramar och koncernövergripande
mål för åren 2010 - 2012

Kommunstyrelsen

§ 212
Utredning angående Arena Rosenholm
och berörda verksamheter

_______________
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§ 57
Övrigt
Val av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Sofia Bothorp till kontaktpolitiker för Ehrensvärdska gymnasiet.

_______________
Förslag till kontaktpolitiker för gymnasiesärskolan och särvux skall lämnas
till nästa sammanträde.
_______________
Göran Palmér delar ut information om program som enligt förslag skall ersätta
dagens Individuella program.
_______________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 november 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 november
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§ 58

Information
- Rektorerna vid Fischerströmska gymnasiet informerar
- 3KHV-rapporten 2009

§ 59

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
september 2009

§ 60

Val av kontaktpolitiker

§ 61

Delegeringsärenden.

§ 62

Kurser och konferenser.

§ 63

Anmälningsärenden.

§ 64

Övrigt.
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Plats och tid

Östersjöhallen
onsdagen den 4 november kl 08.30 – 12.30

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Cecilia Fagerström (C)
Sandra Bengtsson (S)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Anita Wranker, rektor/chef Fischerströmska gymnasiet, §58
Lennarth Hanson, rektor med programansvar Fischerströmska
gymnasiet, §58

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 16 november 2009
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Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 58 - 64

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 november 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 58
Information
Rektorerna vid Fischerströmska gymnasiet informerar
Rektor/chef Anita Wranker och rektor med programansvar Lennarth Hanson
Fischerströmska gymnasiet informerar om skolan och dess olika verksamheter
som bl a består av:
- Individuella programmet
- svenska för ungdomar (SFU)
- Carpe Diem
- speciallärarna
- Lärlingsprogrammet
_______________
3KHV-rapporten 2009
UN2009.203.619
Lena Netterstedt och Anders Svensson informerar om rapport från nätverket 3KHV
(Kalmarsunds Gymnasieförbund, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad).
Rapporten omfattar kostnads-, volym- och objektiva kvalitetsnyckeltal för år 2008
samt subjektiva kvalitetsnyckeltal, vilket innebär en undersökning av år 2-elevernas
syn på verksamhetens kvalitet. Den genomfördes som en enkät våren 2009.
3KHV-jämförelsens syfte är att:
- Ge kommunstyrelsen och de berörda nämnderna ett underlag för diskussion
om verksamhetens kostnader, volym och resultat.
- Använda en metod som gör det möjligt att lära av varandra.
- Ta fram ett underlag för att finna områden att prioritera i förbättringsarbetet.
- Säkerställa siffror på ett annat sätt än i Sveriges Kommuner och Landstings
rapport ”Vad kostar verksamheten i din kommun”.
- Skapa goda förutsättningar för en utveckling inom gymnasieskolan mot
effektivare och bättre arbetsmetoder genom att uppmärksamma skillnader i
kostnader och resultat.
- På nämnds- och verksamhetsnivå ska det vara möjligt att söka förklaringar till
bakomliggande faktorer till skillnaderna – såväl framgångsfaktorer som
eventuella hinder för en positiv utveckling.
_______________
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Kommunstyrelsen
Akten
§ 59
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
september 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 215,7 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr och flyttning av Vuxenutbildningen till Verkö.
Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt följande; omställningsåtgärder 1,0 mkr,
effektivare upphandling 0,2 mkr samt minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsförvaltningens lägre lokalkostnader har tillgodoräknats Lokalbesparingsprojektet.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per 30 september 2009 uppgår till plus
10,0 mkr, att jämföra med budgeterat utfall plus 17,5 mkr, en avvikelse med
minus 7,5 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 7,2 mkr
+ 1,4 mkr
- 0,7 mkr
- 0,9 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till minus 10 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns avvikelser med 10 mkr jämfört med budget 2008 och med
6 mkr jämfört med utfall 2008.
För att balansera utbildningsförvaltningens utökade behov till de interkommunala
avgifterna budgeterades med lägre budgetmedel till de egna gymnasieskolorna.
Detta gjordes med utgångspunkt från att förvaltningen förväntades få en elevminskning
med 53 elever från bokslut 2008 till 2009. Denna elevminskning blev istället en elevökning med 82 helårselever i förhållande till budget 2009.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 oktober 2009, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 30 september 2009
och överlämna densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 60
Val av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Sandra Bengtsson (S) till kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet

att

utse Emma Henning (M) och Mikael Karlsson (S) till kontaktpolitiker
för Kilströmska gymnasiet

att

utse Jörgen Andersson (C) och Hind Abdul-Wahab (S) till kontaktpolitiker
för Särvux

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 61
Delegeringsärenden
Elevärenden dnr UN2009.205.606, UN2009.206.606, UN2009.186.606,
UN2009.196.606.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 62
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________

Sign

Sign
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Sign
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§ 63
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesprotokoll
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§ 64
Övrigt
Ändrade sammanträdestider
Ordföranden informerar om
att

utbildningsnämndens sammanträde som är planerat till torsdagen
den 4 mars 2010 flyttas till onsdagen den 3 mars 2010 samt

att

arbetsutskottets sammanträde som är planerat till torsdagen
den 23 november 2010 flyttas till tisdagen den 23 november 2010

_______________

Gymnasiemässan
Efter sammanträdet besöker utbildningsnämnden Gymnasiemässan.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 december

Sign

§ 65

Elevärende

§ 66

Information
- Rektorerna vid af Chapmangymnasiet informerar
- LUPP

§ 67

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
oktober 2009

§ 68

Förslag till internbudget 2010

§ 69

Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor 2010

§ 70

Ändring i delegationsplanen med anledning av övertagande av
gymnasiesärskola och särvux

§ 71

Delegeringsärenden.

§ 72

Kurser och konferenser.

§ 73

Anmälningsärenden.

§ 74

Övrigt.

Sign

Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 2 december kl 08.30 – 12.30

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD) fr o m kl 11.45, beslut §§ 67-74

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Jörgen Anehäll (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD) t o m kl 11.45, beslut § 65

ersättare

Sandra Bengtsson (S)
Bruno Carlsson (SD) fr o m kl 11.45

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Mattias Liedholm, rektor med programansvar, Ehrensvärdska
gymnasiet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 9 december 2009

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 65 - 74

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 december 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

3

Sign
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2009.213.606

§ 65
Elevärende
Mattias Liedholm, rektor med programansvar, redogör för ärendet avseende
förvisning av elev från Ehrensvärdska gymnasiet.
Eleven yttrar sig i ärendet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

förvisa eleven från utbildningen under en tid av tre terminer.

Yrkanden
Jonas Sandström (S) yrkar att eleven ska förvisas i två veckor.
Sofia Bothorp (MP) yrkar att eleven ska förvisas t o m läsåret 2009/2010 slut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om eleven ska förvisas eller ej.
Utbildningsnämnden beslutar att eleven ska förvisas.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jonas Sandströms yrkande
mot Sofia Bothorps yrkande. Utbildningsnämnden beslutar att eleven ska
avvisas t o m läsåret 2009/2010 slut.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar således
att

förvisa eleven från Ehrensvärdska gymnasiet fr o m dagen då protokollet är
justerat t o m läsåret 2009/2010 slut.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 66
Information
Rektorerna vid af Chapmangymnasiet informerar
Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde.
_______________
LUPP
Ärendet utgår och återkommer vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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Sign
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Kopia till:
2008.156.042
Kommunstyrelsen
Akten
§ 67
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden
oktober 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 215,7 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr och flyttning av Vuxenutbildningen till Verkö.
Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt följande; omställningsåtgärder 1,0 mkr,
effektivare upphandling 0,2 mkr samt minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsförvaltningens lägre lokalkostnader har tillgodoräknats Lokalbesparingsprojektet.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per 2009-10-31 uppgår till minus 7,0 mkr,
att jämföra med budgeterat utfall plus 4,5 mkr, en avvikelse med minus 11,5 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 10,6 mkr
+ 0,9 mkr
- 0,4 mkr
- 1,4 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till minus 10 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns det en avvikelse med 0,5 mkr. Prognosen är att här inte kommer
att bli någon avvikelse.
Uppdragsutbildningen har per oktober en positiv avvikelse med 1 mkr. Prognosen är
att resultatet kommer att bli ytterligare bättre till bokslutet.
Kommunen har infört inköpsstopp vilket kommer att förbättra resultatet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 november 2009, § 43, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2009
och överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

2 december 2009
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

7
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2009.156.041

§ 68
Förslag till Internbudget 2010
Utbildningsnämnden fattade i oktober 2009 beslut om neddragningar på 3,2 miljoner
kronor. Dessa berör bibliotek, skolhälsovård, ledning/administration, vaktmästeri mm.
Neddragningarna kommer att ge ekonomisk effekt under 2010.
Planerade förändringar
För att undvika att göra ytterligare större personalanpassningar måste organisationen samordnas och effektiviseras på olika sätt. Det handlar bland annat om att öka
samverkan mellan Vuxenutbildningen och gymnasieskolorna optimalt. De yrkesutbildningar som nu kommer inom Yrkesvux måste så långt möjligt produceras av den
egna gymnasieskolan. Ett uppdrag som åligger skolledare och personal vid berörda
verksamheter. Det statsbidrag som erhålls för yrkesvuxplatser bör nyttjas så att det
effektivt gynnar den egna organisationen. I budgeten har antagits att detta kan ge en
positiv effekt med 2 mkr. Vilket har inneburit en minskad kommunal budgetram för
Vuxenutbildningen med 2 mkr.
Under senare år har de interkommunala kostnaderna ökat med 17,5 mkr. Flera elever
söker idag externa utbildningar till så väl friskolor som andra kommuner. Samtidigt
som antalet elever som söker till våra skolor från andra huvudmän inte har ökat.
Marknadsföringsinsatserna kommer att intensifieras för att försöka nå nya målgrupper
inom samverkansområdet. Det är budgeterat med att det kan ge en positiv effekt på
nettokostnaden för köp/sälj annan skolhuvudman med 1 mkr, vilket motsvarar ca 10
helårselever, med andra ord 20 elever 2010 eftersom det endast blir halvårseffekt.
Under senare år har kunnat noteras ett större antal elever som av olika skäl begärt att
få gå ett fjärde gymnasieår. Elever som gjort studieavbrott har enligt skollagen rätt att
påbörja en ny utbildning. Utbildningsförvaltningen har intagit en restriktiv hållning till
övriga som önskat ett fjärde år och lämnat avslag om det inte ansetts det möjligt att
eleven kan nå gymnasiebehörighet efter eventuell förlängning. Ett fjärde år kostar
kommunen pengar. Ett sätt att eventuellt kunna undvika det man kallar för felval vore
att låta grundskolans årskurs 9 elever få göra en veckas gymnasieprao på ett eller flera
program.

Sign

Sign

Sign
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Därutöver föreslås att en granskning görs av vad som i övrigt kan samordnas i samband
med att gymnasiesärskolan från den 1 september 2009 förts över till Utbildningsnämnden. Det kan rimligtvis antas att positiva ekonomiska effekter kan hittas i en
samverkan mellan verksamheterna via exempelvis tjänsteköp. Det är budgeterat med
0,2 mkr som en positiv effekt i budget 2010.
En utredning har i dagarna startat för att se om organisationen kan effektiviseras
ytterligare genom en sammanslagning av gymnasieskolorna från fyra till två enheter.
Oavsett det bör effektiviseringar inom befintlig organisation, ledning/ administration
kunna göras med cirka 0,5 mkr under 2010. Dessa berör då i första hand kvarteret
Psilander utan att idag exakt peka på hur och var detta skall genomföras.
För att få ihop budgeten har budgetmedlen för kompetensmedel minskats ytterligare.
Dessa uppgår nu till 0,7 % av personalbudgeten, en avvikelse med 0,8 % i jämförelse
med målen i skolplanen.
En effektivisering som ytterligare görs 2010 är att uppdragsutbildningen får bidra med
en större andel av de förvaltningsgemensamma kostnaderna, en ökning med 0,5 mkr.
Utbildningsförvaltningen hade behövt öka budgetmedlen för elevassistenter, men detta
har inte varit möjligt att rymma i befintlig ram. Där av budgeteras även 2010 med 2,6
mkr för elevassistenter, vilket motsvarar 7,5 årsarbetare.
It-budgeten har utökats 2010 med utgångspunkt från 2009 års utfall och hänsyn taget
till den ramförändring som skedde under 2009 med anledning av IT-enhetens
förändrade prissättning.
Eftersom utbildningsnämndens övertagande av gymnasiesärskolan och särvux ännu inte
är reglerat budgetmässigt (ingår inte i budgetramen för 2010) får förvaltningen
återkomma när övertagandet är klart från barn- och ungdomsnämnden.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna internbudget för 2010

att

anmäla till kommunfullmäktige att utbildningsnämnden inte når upp
till skolplanens mål att avsätta 1,5% av personalbudgeten till kompetensutveckling.

Yrkande
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar följande två tillägg under rubriken Visions- och
inriktningsmål:
1. För att ge elever ökade kunskaper om sina skyldigheter och rättigheter på
arbetsmarknaden ska fackföreningsrörelsen vara en naturlig del av undervisningen.
2. För att öka elevers kunskap om samhällsutvecklingen och politiken ska de
politiska partierna ha möjlighet att interagera med eleverna.

Sign

Sign

Sign
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Proposition
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordförande proposition på Eva-Marie Malmgrens första tilläggsförslag
och finner att utbildningsnämnden avslår detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla det första tilläggsförslaget
röstar ja och den som vill avslå tilläggsförslaget röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 6 nej-röster samt med ordförandes
utslagsröst att avslå tilläggsförslaget.
Följande röstade ja: Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Hind Abdul-Wahab
(S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S).
Följande röstade nej: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning
(M), Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Hans-Göran Håkansson (FP).
Därefter ställer ordförande proposition på Eva-Marie Malmgrens andra tilläggsförslag
och finner att utbildningsnämnden avslår detta.
Votering begärs.
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla det andra tilläggsförslaget
röstar ja och den som vill avslå tilläggsförslaget röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 6 nej-röster samt med ordförandes
utslagsröst att avslå tilläggsförslaget.
Följande röstade ja: Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Hind Abdul-Wahab
(S), Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S).
Följande röstade nej: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning
(M), Peter Christensen (FP), Jörgen Andersson (C) och Hans-Göran Håkansson (FP).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna internbudget för 2010

att

anmäla till kommunfullmäktige att utbildningsnämnden inte når upp
till skolplanens mål att avsätta 1,5% av personalbudgeten till kompetensutveckling.

Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
_______________
Sign

Sign

Sign
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§ 69
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2010
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de
principer som gäller för propositionen 2008/09:171 ”Offentliga bidrag på lika
villkor.
De nya reglerna i skollagen – och förordningen gäller från den 1 juli 2009 och
skall tillämpas första gången inför kalenderåret 2010. Kommunens bidrag skall
beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till den egna verksamheten av motsvarande slag. Detta gäller inte det Individuella
programmet.
Det förra gällande kravet på hänsyn till ”skolans åtagande” och ”elevens behov”
har tagits bort. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med verksamheten
ingå i bidraget. Med undantag för bidrag för elever på det Individuella programmet
ska det inte finnas möjlighet att träffa överenskommelse om bidragets storlek.
Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget. Därför
ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas per budgetår.
Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser under löpande budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna. För att kommunen ska kunna
besluta om bidragets storlek bör en fristående skola som fått rätt till bidrag, anmäla
om verksamheten kommer att starta och i så fall när.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2010 till fristående skolor enligt
bilagda förslag.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 70
Ändring i delegationsplanen med anledning av gymnasiesärskola och särvux
Utbildningsnämndens delegationsplan måste kompletteras på grund av nämndens
beslut angående överflyttning av särskoleverksamheten till utbildningsnämnden.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

delegationsplanen ändras enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 71
Delegeringsärenden
Inga delegeringsärenden redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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§ 72
Kurser och konferenser
Inget att redovisa vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign
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§ 73
Anmälningsärenden
Skolinspektionen

Beslut om rätt till bidrag och statlig
tillsyn för den fristående gymnasieskolan Mikael Elias Teoretiska
gymnasium i Karlskrona kommun

Utbildningsförvaltningen

Protokoll från MBL §11 angående
internbudget 2010.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 74
Övrigt
Peter Christensen (FP) tycker att det var trevligt och välorganiserat när de
kommunala gymnasieskolorna hade Öppet Hus.
Bruno Carlsson berömmer Östersjöskolans elever och personal för fint och
gott julbord.
Ordföranden informerar om att friskolorna vill ha kontaktpolitiker till sina
skolor. Ärendet tas upp i januarisammanträdet.
Ordföranden, Eva-Marie Malmgren och Göran Palmér tackar för det gångna
året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
_______________

Sign

Sign

Sign

