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Sammanträdesdatum Blad

13 januari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdagen den 7 oktober kl 08.30 – 11.35

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M) fr o m kl 10.15
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Mikael Karlsson (S)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Sign

2

Göran Palmér, utbildningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Lena Netterstedt, verksamhetskontroller
Anette Björk, informatör/marknadsförare
Johan Melin, rektor/chef Ehrensvärdska gymnasiet, §1
Mattias Liedholm, rektor med programansvar Ehrensvärdska
gymnasiet, §1
Leif Petersson, rektor/chef af Chapmangymnasiet, §1
Tobias Ekblad, rektor med programansvar af Chapmangymnasiet, §1
Håkan Petersson, rektor/chef Törnströmska gymnasiet, §1
Marie Franzén, rektor med programansvar Törnströmska gymnasiet,
§1
Karl-Erik Olsson, rektor med programansvar Törnströmska
gymnasiet, §1
Britt-Louise Rickardt, rektor med programansvar Törnströmska
gymnasiet, §1
Anita Wranker, rektor/chef Fischerströmska gymnasiet, §1
Lennarth Hanson, rektor med programansvar, Fischerströmska
gymnasiet, §1
Mikael Thornéus, rektor/chef Vuxenutbildningen, §1
Carola Rosenberg, rektor Vuxenutbildningen, §1
Birgitta Wahlström, bibliotekarie, §1
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Övriga

Ulf Härstedt, RFSL

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………….
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§1
Information
Utbildning i HBT
Kommunfullmäktige beslutade den 23 oktober 2008, §142, att bifalla RFSL:s medborgarförslag om att homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma
rättigheter, möjlig heter och skyldigheter som andra i samhället. I beslutet står också
bl a att all personal ska utbildas i HBT-frågor. Med anledning av detta har Ulf Härstedt
från RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) inbjudits för att informera om HBT-frågor.
________________

Rektorerna vid af Chapmangymnasiet informerar
Rektor/chef Leif Petersson och rektor med programansvar Tobias Ekblad af
Chapmangymnasiet informerar om skolan och verksamheten där och tar bl a upp:
- internationell profilering
- arbetet med hållbar utveckling inom Hotell- och restaurangprogrammet
- elevforum
- samarbetspartners
- resultat/statistik
- framtiden
_______________
LUPP
Tommy Rönneholm informerar om resultatet av Ungdomsstyrelsens kommunala
enkät LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken).
Syftet med enkäten är att skapa en bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona.
Målet är att utifrån svaren förbättra ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona.
Enkäten har delats ut till 1 200 ungdomar och av dessa har 855 (71%) svarat. Av
dessa år 51% tjejer och 49% killar.
Sammanfattningsvis kan nämnas att:
- ungdomarna är nöjda med skola och fritidsmöjligheter
- ungdomarna har begränsat inflytande i skola och samhälle
- tjejer har sämre hälsotillstånd än killar
Slutsats:
1. Öka ungdomars möjligheter till inflytande
2. Ta fram samlat styrdokument utifrån de nationella målen för ungdomspolitiken
3. Gränsöverskridande samverkan i ungdomspolitiska frågor.
_______________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

13 januari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2008.156.042

§2
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden november 2009
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 215,7 mkr efter avdrag för
finansieringsåtgärder på 1,3 mkr och 0,6 mkr för flyttning av Vuxenutbildningen till
Verkö. Finansieringsåtgärderna är fördelade enligt följande: omställningsåtgärder 1,0
mkr, effektivare upphandling 0,2 mkr samt minskad semesterlöneskuld 0,1 mkr.
Utbildningsförvaltningens lägre lokalkostnader för Vuxenutbildningens flytt till Verkö
har tillgodoräknats Lokalbesparingsprojektet.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 november 2009 uppgår till minus
10,5 mkr, att jämföra med budgeterat utfall plus 2,2 mkr, en avvikelse med 12,7 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Gymnasieskolorna
Vuxenutbildningen inkl SFI
Gemensamma verksamheter
Ankomstregistrerat

- 12,1 mkr
+ 0,6 mkr
- 0,4 mkr
- 0,8 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till någonstans mellan
-10 och -12 mkr.
När det gäller de ”interkommunala kostnaderna” d v s köp av platser hos annan
skolhuvudman finns avvikelser med 1,0 mkr Det är antalet platser hos annan kommunal
skolhuvudman som ökat i omfattning. Prognosen är att här kommer att bli denna avvikelse.
Uppdragsutbildningen har per november en positiv avvikelse med 1,2 mkr. Prognosen
är att resultatet kommer att bli ytterligare bättre till bokslutet.
Kommunen har infört inköpstopp vilket kan komma att förbättra resultatet.
Osäkerhet råder också kring semesterlöneskuldens förändring. Uppmaning har gått
ut till de semesteranställda om att försöka ta ledigt över jul. Förvaltningens förhoppning är att detta ska ge resultat.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 30 november 2009 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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2009.247.605

§3
Extra ärende: Delegation på beslut om bidragsbelopp för fristående skolor
I samband med att den nya lagstiftningen angående beslut om bidragsbelopp för
fristående skolor gavs också möjligheter för dessa verksamheter att överklaga
beslut om bidragets storlek såväl grundbelopp som eventuellt tilläggsbelopp.
Överklagan kan göras i allmän förvaltningsdomstol. I samband med beslut om
bidrag skall också överklagandeanvisning medfölja.
Varje beslut skall ha ett eget diarienummer.
Utbildningsförvaltningen har ett stort antal elever på fristående skolor runt om
i landet. För att kunna hantera detta löpande under året föreslås att utbildningschefen ges i delegation att fatta de enskilda skolbeslut som krävs. Detta för att
kunna få snabba beslut under hela året.
Besluten skall grundas på de bidragsbelopp som fastställts årligen utifrån det
regelverk som gäller för beräkning av bidrag till fristående skolor. Utbildningsnämnden fastställer dessa belopp inför varje budgetår. Beslut om eventuella
tilläggsbelopp grundas på bedömning av den enskilde elevens behov.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ge utbildningschefen i delegation att fatta beslut avseende respektive
fristående skolas bidragsbelopp. Detta baserat på de av nämnden årligen
fastställda bidragsbeloppen per program för fristående skolor.
Utbildningschefen ges också delegation på att besluta om de tilläggsbelopp som kan vara aktuella.
Besluten kan överklagas genom förvaltningsbesvär.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§4
Delegeringsärenden
Elevärende
2009.267.606

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§5
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________
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§6
Anmälningsärenden
Länsstyrelsen Blekinge län

Utbetalning av statsbidrag för att
öka kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck hos all
personal på det Individuella
programmet på Fischerströmska
gymnasiet

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Lernia
College AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för utbildning vid en
fristående gymnasieskolan Kalmar
Tekniska Gymnasium i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Magelungens
Behandlingscenter AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan MBCgymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Baggium
Utbildning AB om utökad rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Kalmar Praktiska Gymnasium
i Kalmar kommun

Skolinspektionen

Beslut angående inriktning på en
utbildning vid den fristående
gymnasieskolan SYAB Transportgymnasium i Kalmar kommun

_______________
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§7
Övrigt
Bengt Fröberg (M) frågar om arbetsplatsolyckan på Törnströmska gymnasiet.
Håkan Petersson inbjuds till nästa sammanträde för att informera om detta.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 februari 2010

Sign

§ 8

Information
- Medarbetarenkäten

§ 9

Intern kontrollplan för utbildningsförvaltningen 2010

§ 10

Delegeringsärenden.

§ 11

Kurser och konferenser.

§ 12

Anmälningsärenden.

§ 13

Övrigt.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 4 februari kl 11.15 – 12.15

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson (M)
1:e v ordförande Sofia Bothorp (MP)
ledamot
Emma Henning (M)
Bengt Fröberg (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (S)
Richard Jomshof (SD)
tjänstgörande
ersättare

Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetskontroller

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Emma Henning (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 15 februari 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 8 - 13

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Emma Henning

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 februari 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
Sign
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§8
Information
Medarbetarenkäten
Marianne Hansson redovisar resultatet av medarbetarenkäten.
________________
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2010.44.610

§9
Intern kontrollplan för utbildningsförvaltningen 2010
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 28 maj 2009, § 103, ska varje nämnd
i februari fatta beslut om en intern kontrollplan. Resultatet av kontrollen redovisas
från nämndsnivå i årsbokslutet.
Intern kontroll definieras om en process utformad för att kunna nå tre mål:
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.
Kontrollmomenten för 2010 är:
- Skolans likabehandlingsplaner
- Kassahanteringen
- Kärnämnet idrott/betygsandelar
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2010, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anta föreslagen intern kontrollplan för 2010

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

4 februari 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 10
Delegeringsärenden
Attestlista 2010

UN2010.21.020

Beslut avseende förändrad organisation och verksamhetsansvar för skolsköterskorna vid utbildningsförvaltningen. UN2010.09.624

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 11
Kurser och konferenser
Inget att redovisa.
________________
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§ 12
Anmälningsärenden
Lärare Törnströmska gymnasiet

Rapport gällande bidrag ur Karlskrona
Skolväsendes samfond för lärare

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Lärande i
Östergötland AB om rätt till bidrag och
statlig tillsyn för utbildning vid den
fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

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

_______________
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§ 13
Övrigt
Kontaktpolitiker för friskolorna
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Hans-Göran Håkansson och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker
för Aspero Idrottsgymnasium

att

utse Jörgen Andersson och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker för
Karlskrona Praktiska gymnasium

att

utse Bengt Fröberg och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker för
friskolan Galären

att

utse Peter Christensen och Bruno Carlsson som kontaktpolitiker för
NTI och Mikael Elias Teoretiska gymnasium

Den socialdemokratiska gruppen återkommer med besked om kontaktpolitiker.
_______________

Ordföranden hälsar utbildningsförvaltningens nya ekonom Malin Frej välkommen.
_______________

Göran Palmér informerar om förändrad ledningsorganisation för Vuxenutbildningen.
_______________
Göran Palmér redovisar det preliminära antalet sökande till gymnasieskolorna.
_______________
Emma Henning vill att rektor/chef från respektive skola ska informera om hur man
tacklar eventuella drogproblem på skolorna.

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 mars 2010

Sign

§ 14

Elevärende

§ 15

Information
- Utredningen angående sammanslagning av gymnasieskolorna
i Karlskrona kommun

§ 16

Årsredovisning 2009

§ 17

Extra ärende: Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag att starta
lärlingsprogram inom vård- och omsorgsyrken

§ 18

Delegeringsärenden

§ 19

Kurser och konferenser

§ 20

Anmälningsärenden

§ 21

Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
onsdag den 3 mars kl 08.30 – 12.30

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S) t o m kl 09.30, § 15
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Karlsson (S)
Stefan Andersson (S)

tjänstgörande
ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Elisabeth Persson (S)
Jonas Sandström (S) fr o m kl 09.30, § 16
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Sandra Bengtsson (S)
Cecilia Fagerström (C)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Marianne Hansson, personalspecialist
Ewa Bellwaldius, ekonom
Pia Kronengen, utredare, § 15
Åke Karlsson, ekonom, § 15

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Peter Christensen (FP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 12 mars 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 14 - 21

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Peter Christensen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 mars 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
Sign
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2010.71.606

§ 14
Elevärende
Rektor vid Törnströmska gymnasiet har interimistiskt avstängt en elev vid skolan
efter en rad incidenter. Avstängningen avser perioden 11 – 19 februari 2010.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa avstängningen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________
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§ 15
Information
Utredningen angående sammanslagning av gymnasieskolorna i Karlskrona
kommun
Kommunstyrelsens ordförande gav, den 20 oktober 2009, kommunchefen i uppdrag
att utreda frågan om att förändra indelningen av kommunens gymnasieskolor så att
skolorna endast omfattar två enheter.
Pia Kronengen och Åke Karlsson från kommunledningsförvaltningens avdelning
för styr och ledning informerar om utredningen.
________________
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§ 16
Årsredovisning 2009
Ewa Bellwaldius och Göran Palmér informerar om årsredovisningen för 2009 som
bl a innehåller:
• Allmän beskrivning av nämndens ansvarsområde
• Måluppfyllelse – Årets händelser – God ekonomisk hushållning
• Verksamhetsmått
• Investeringar
• Ekonomiskt utfall
• Miljö
• Framtiden
• Resultaträkning
• Balansräkning
Marianne Hansson informerar om personalbokslutet för 2009 som bl a innehåller:
• Anställningsprövning
• Rekrytering
• Friskvård
• Personalprogrammet
• Rektorsutbildningen
• Löneöversyn
• Omställningsreserv
• Personalnyckeltal
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2010, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna årsredovisningen för år 2009

att

hos kommunstyrelsen begära att nämndens negativa resultat
om 13,4 mkr inte behöver återställas

att

nämndens kvarvarande investeringsmedel återförs till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 17
Extra ärende: Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram
inom vård- och omsorgsyrken
Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 ”att ge utbildningsnämnden i
uppdrag för och starta lärlingsprogram inom vård- och omsorgsyrken”.
Läsåret 2008/09
Lärlingsprogram inom vård - omsorg anordnades inte. Äldreförvaltningen hann
inte planera för detta.
Läsåret 2009/10
Lärlingsplatser inom vård – omsorg erbjöds på såväl Fischerströmska gymnasiet
(Lärlingsprogrammet) och Ehrensvärdska gymnasiet (ordinarie Omvårdnadsprogram
med möjlighet till lärlingsmodell inom programmet).
På Fischerströmska gymnasiet började tre elever lärlingsutbildning inom vård –
omsorg av vilka en elev idag är kvar i utbildningen.
Ingen av de 20 elever som togs in på Ehrensvärdska gymnasiets Omvårdnadsprogram valde lärlingsmodellen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående redovisning till kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________
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§ 18
Delegeringsärenden
Offert och avtal gällande ”Elektronik och automation” Uppdragsutbildningen
UN2009.265.050
Förordnande av verksamhetschef och ansvarig för utbildningsförvaltningens
Skolhälsovård fr o m 1 februari 2010. UN2010.73.023
Delegering av medicinska ledningsuppgifter inom utbildningsförvaltningens
ansvarsområde fr o m den 14 februari och ett år framåt. UN2010.69.026
Delegering av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom utbildningsnämndens ansvarsområde. UN2010.68.026
Beslut om bidrag till Dille gård AB kalenderåret 2010. UN2010.51.605
Beslut om bidrag till Växjö Fria Gymnasium för kalenderåret 2010. UN2010.45.605
Beslut om bidrag till Växjö Fria Fordonsgymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.54.605
Beslut om bidrag till John Bauergymnasiet i Växjö för kalenderåret 2010.
UN2010.50.605
Beslut om bidrag till John Bauergymnasiet i Karlshamn för kalenderåret 2010.
UN2010.48.605
Beslut om bidrag till John Bauergymnasiet i Malmö för kalenderåret 2010.
UN2010.49.605
Beslut om bidrag till Gymnasiefriskolan Galären för kalenderåret 2010. UN2010.22.605
Beslut om bidrag till Bollerups Naturbruksgymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.24.605
Beslut om bidrag till Forshaga Akademin för kalenderåret 2010. UN2010.25.605
Beslut om bidrag till Helgesbogymnasiet för kalenderåret 2010. UN2010.26.605
Beslut om bidrag till HS Naturbruksgymnasium Ingelstad för kalenderåret 2010.
UN2010.27.605
Beslut om bidrag till Ryssbygymnasiet för kalenderåret 2010. UN2010.28.605
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Beslut om bidrag till SYAB Transportgymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.29.605
Beslut om bidrag till Aspero Idrottsgymnasium i Halmstad för kalenderåret 2010.
UN2010.30.605
Beslut om bidrag till Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona för kalenderåret 2010.
UN2010.31.605
Beslut om bidrag till EC Gymnasieskola i Svängsta för kalenderåret 2010.
UN2010.32.605
Beslut om bidrag till Ekebyholmsskolan för kalenderåret 2010. UN2010.33.605
Beslut om bidrag till Kalmar Praktiska Gymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.36.605
Beslut om bidrag till Ljud & Bildskolan LBS för kalenderåret 2010. UN2010.46.605
Beslut om bidrag till IT-media & Turismgymnasiet för kalenderåret 2010.
UN2010.47.605
Beslut om bidrag till Procivitas i Malmö för kalenderåret 2010. UN2010.41.605
Beslut om bidrag till Rock City Utbildning för kalenderåret 2010. UN2010.44.605
Beslut om bidrag till Mikael Elias Teoretiska gymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.39.605
Beslut om bidrag till NTI Gymnasiet i Karlskrona för kalenderåret 2010.
UN2010.40.605
Beslut om bidrag till Lunds Dans och Musikalskola för kalenderåret 2010.
UN2010.38.605
Beslut om bidrag till Karlskrona Praktiska Gymnasium för kalenderåret 2010.
UN2010.37.605
Beslut om att Upphandlingsenheten, på utbildningsförvaltningens vägnar, tillser
att till fullo utnyttja optionsrätten avseende avtal rörande elevsystemet Procapita.
UN2010.60.059
Fastställande av lärarnas arbetsår. UN2010.56.020
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
Sign

Sign
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§ 19
Kurser och konferenser
Kurs från Skolverket ”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta
ledningens ansvar” redovisas.
________________
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§ 20
Anmälningsärenden
Kommunstyrelsen

Prishöjning försäljning måltider
inom Kostenhetens verksamhetsområde från och med den 1 mars
2010.

Kommunfullmäktige

Uppföljning per den 30 november
2009.

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från Pluskompetens
Utbildning i Sverige AB om rätt till
bidrag och statlig tillsyn för utbildning
vid den fristående gymnasieskolan
Plusgymnasiet i Karlskrona kommun
Köpebrev avseende fartyget
MW Wartena

_______________
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§ 21
Övrigt
Kontaktpolitiker för friskolorna
Utbildningsnämnden beslutar
att

i avvaktan på den nya gymnasiereformen hänskjuta frågan om att
tillsätta eventuella kontaktpersoner från utbildningsnämnden till
friskolorna.

_______________

Göran Palmér informerar om att sex friskolor har överklagat besluten om bidrag.
_______________
Sofia Bothorp föreslår att representanter från Östersjöskolan bjudas in till
nästa sammanträde för att informera om arbetet med hållbar utveckling.
_______________
Sammanträdet fortsätter med besök på gymnasiefriskolorna.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 8 april 2010

Sign

§ 22

Information
- Information från fackliga representanter
- Gymnasiereformen GY11
- Drogtest av säkerhetsskäl

§ 23

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning februari 2010

§ 24

Tillsyn avseende insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa

§ 25

Delegeringsärenden

§ 26

Kurser och konferenser

§ 27

Anmälningsärenden

§ 28

Övrigt
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Plats och tid

Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 8 april kl 08.30 – 12.05

Beslutande

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

tjänstgörande
ersättare
ersättare

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

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

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef
Marianne Hansson, personalspecialist
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller

Övriga deltagare

Linda Ekström, LR
Dag Persson, LR
Carina Lindahl, LF
Marie Björk, Kommunal
Daniel Timms, SSR

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (C)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 14 april 2010
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 22 - 28

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 15 april 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 22
Information
- Information från fackliga representanter
Linda Ekström och Dag Persson från Lärarnas Riksförbund, Carina Lindahl från
Lärarförbundet, Marie Björk från Kommunal samt Daniel Timms från Sveriges
Socionomers Riksförbund informerar om sin verksamhet och tar särskilt upp
frågor gällande kompetensutveckling och arbetsmiljö.
________________
- Gymnasiereformen GY11
Tommy Rönneholm informerar om GY11 som bl a innebär:
- Högre behörighetskrav till gymnasieskolan
- Valfriheten minskar
- Förändrad programstruktur
- Större skillnad mellan yrkes- och högskoleförberedande program
- Mer tid för yrkesämnen
- Yrkesexamen – högskoleförberedande examen
- Lärlingsutbildning
- Nytt betygssystem
- Historia obligatoriskt ämne
- Skärpta krav för grundläggande högskolebehörighet
- Arbetslivet får mera inflytande
- Förändrat IV
_______________
- Drogtest av säkerhetsskäl
Tommy Rönneholm informerar om att drogtest får utföras under förutsättning av
att det är frivilligt för eleven:
- Då misstanke om drogpåverkan hos elev förekommer. Det är då tillåtet med
drogtestning av just den eleven. Det finns då inte grund för att testa andra elever.
- Då det i undervisningen finns farliga moment. Det är då tillåtet med drogtestning.
I detta fall måste samtliga elever testas, eftersom samtliga elevers säkerhet måste
säkras. Information om detta förfarande ska lämnas av skolan, bl a redan inför
ansökningstillfället till utbildningen.
Elev som inte låter sig drogtestas kan stängas av från farliga moment i undervisningen.
Någon alternativ undervisning till det farliga momentet eleven eventuellt avstängs
ifrån behöver skolan inte anordna.
________________
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§ 23
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden februari 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 222,2 mkr.
Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till ett underskott om
- 1 mkr.
I dagsläget är det flera faktorer som gör det svårt att prognostisera utfallet vid årets
slut. De första uppgifterna om elevernas val till gymnasiet pekar på att en viss elevminskning kommer att ske på de nationella programmen i den egna gymnasieskolan.
Uppgifterna pekar också mot att flera elever söker till de fristående skolorna. Den
prognostiserade ökningen kommer att medföra en avvikelse mot budget med ca
1,0 mkr. Antal elever som söker till andra kommuner/landsting och elever från andra
kommuner som söker till Karlskrona kommuns gymnasieskolor följer budget.
Inom utbildningsnämndens verksamhetsområde bedrivs SFI/SFU-undervisning.
Undervisningen skall erbjudas till invandrare inom tre månader. Arbetsmarknadsenheten finansierar utbildningen för flyktingar medan övrig invandring skall
finansieras inom tilldelad ram. Osäkerheten är stor kring den övriga invandringen
och dess utveckling under året men trenden pekar på att det kommer ske en ökning
av sökande i förhållande till uppsatt budget.
Gymnasiesärskolan och särskolan för vuxna har övergått till utbildningsnämndens
ansvarsområde. De ekonomiska ramarna för verksamheterna kommer att justeras
inom kort enligt överenskommelse mellan barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen.
Sex friskolor har överklagat utbildningsnämndens beslut om friskolebidragets
storlek. Förvaltningsrätten i Växjö hanterar ärendet och kan fatta beslut om annat
bidragsbelopp.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Utifrån det befarande underskottet vidtar förvaltningen åtgärder i form av en mer
djupgående kartläggning av tidigare nämnda osäkerhetsfaktorer.
Under kommande månad kommer den preliminära intagningen av elevernas val
till gymnasiet att färdigställas och höstens organisation fastställas. Uppgifter om
antal elever till andra huvudmän kommer då att uppdateras.
Uppgifterna kommer att ge en mer tillförlitlig bild över den ekonomiska situationen
och förslag till åtgärdsplan av befarat underskott kommer att arbetas fram och
presenteras i samband med uppföljningen den 31 mars.
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Sign

Sammanträdesdatum Blad

8 april 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

Tilldelad investeringsram uppgår till 4,8 mkr för året och denna kommer att
förbrukas enligt plan.
De mål kring ekonomisk hushållning som utbildningsnämnden har kan endast
rapporteras en gång per år, vilket sker i årsbokslutet.
Personaluppföljning redovisas vid delårsbokslutet den 30 april.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 mars 2010, § 10, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen per den 28 februari 2010 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 24
Tillsyn avseende insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa
Bakgrund
Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Malmö genomförde tillsynsbesök i
Karlskrona kommun under hösten 2009 avseende hälso- och sjukvårdens
insatser för barns och ungdomars psykiska hälsa.
I den andra etappen av tillsynsprojektet har bl a ett antal skolor granskats. Som
ett led i tillsynen har Socialstyrelsen även hämtat uppgifter från vårdgivaren
(kommunen/nämnden) avseende uppdraget till de olika verksamheterna.
Uppgifter om uppdraget till skolhälsovården i Karlskrona kommun har lämnats
av kommunledningsförvaltningen skriver Mats Holmgren i Socialstyrelsens beslut.
Resultat
Vad gäller etapp två omfattande den s k första linjens vård konstaterar Socialstyrelsen att det inte finns något uppdrag från vårdgivaren (kommunen/nämnden)
beträffande barns och ungdomars psykiska hälsa.
Beslut
Karlskrona kommun ska ge ett tydligt uppdrag till skolhälsovården i kommunens
skolor. Det ska särskilt framgå vilket ansvar skolhälsovården har på området
barns och ungdomars psykiska hälsa.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 mars 2010, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppdra åt utbildningsförvaltningens skolhälsovård att i enlighet med
styrdokumenten arbeta förebyggande med ungdomars psykiska hälsa
samt i förekommande fall aktivt inom de redan idag etablerade arbetslagen/nätverken, vilka bl a omfattar socialförvaltningen, ungdomsmottagningen, habiliteringen samt barn- och ungdomspsykiatrin

att

mål för detta tas med i ledningssystemet för kvalitet vars resultat
redovisas för nämnden en gång per år

att

insända bifogat svar till Socialstyrelsen

_______________
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§ 25
Delegeringsärenden
Ändring av preliminär utbildningsorganisation år 1 för gymnasieskolorna
läsåret 2010-2011. UN2009.214.612
Fastställande av lärarnas arbetsår 2010/2011, Vuxenutbildningen. UN2010.85.020
Elevärende. UN2010.101.606
Attestlista 2010 från 15 mars 2010. UN2010.21.020
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 26
Kurser och konferenser
Följande kurser redovisas:
Från Skolverket: Konferenser för huvudmän om den nya skollagen och de kommande
skolreformerna.
Från Kommunakuten: Kommunal juridik för tjänstemän och förtroendevalda.
Från Skolverket ”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta
ledningens ansvar” redovisas.
________________
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§ 27
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 32
Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010 – 2011

Kommunfullmäktige

§ 35
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2010

_______________
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§ 28
Övrigt
Emma Henning (M) frågar när beslut om IB-utbildningen ska tas i nämnden.
Tommy Rönneholm svarar att det blir den 6 maj.
_______________
Eva-Marie Malmgren (S) tar upp frågan om vad som hände med eleven som stängdes
av i december 2009.
_______________
Bengt Fröberg (M) tar upp frågan om kompetensutveckling.
_______________
Lena Netterstedt informerar om att Skolinspektionen ska inleda en tillsyn
av Karlskrona kommun under hösten 2010.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 6 maj 2010
§ 29

Information
- Sydafrikaprojektet
- SECO informerar
- Skolinspektionsrapport – Kvalitetsgranskning av svenskundervisning
för invandrare

§ 30 a) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning mars 2010
§ 30 b) Delegation till arbetsutskottet

Sign

§ 31

Miljöprojekt - Östersjöskolan

§ 32

Gymnasieorganisation läsåret 10/11

§ 33

Projekt Förstärkt förebyggande arbete med familjeinriktning, Fischerströmska gymnasiet

§ 34

Politisk information i skolorna

§ 35

Delegeringsärenden

§ 36

Kurser och konferenser

§ 37

Anmälningsärenden

§ 38

Övrigt
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Plats och tid

Östersjöskolan
torsdagen den 6 maj kl 08.30 – 12.25

Beslutande

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

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

tjänstgörande
ersättare

Claes Jogréus (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Cecilia Fagerström (C) (föredragning)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Tommy Rönneholm, utvecklingschef

Övriga deltagare

Jessica Lundin, elev, § 29
Marielle Svensson, elev, § 29
Eleonor Svensson, elev, § 29
Ida Holgersson, elev, § 29
Alexandra Jansson, SECO, § 29
André Larsson, SECO, § 29
Niklas Delander, SECO, § 29
Cecilia Palmqvist, utredare Skolinspektionen, § 29
Helena Olivestam Torold, utredare Skolinspektionen, § 29
Tobias Ekblad, rektor med programansvar af Chapmangymnasiet,
föredragning

Elisabeth Olsson, lärare, föredragning
Rickard Holmberg, lärare, föredragning
Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mikael Karlsson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Mikael Karlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 29
Information
- Sydafrikaprojektet
Jessica Lundin, Marielle Svensson, Eleonor Svensson och Ida Holgersson från det
specialutformade internationella samhällsvetarprogrammet berättar om sin utbildning
och om sina resor till Polen, Frankrike och Sydafrika. De visar också en film som de
gjort om besöket i Sydafrika.
________________
- SECO informerar
Alexandra Jansson, André Larson och Nicklas Delander informerar om sitt arbete inom
SECO (Sveriges elevråds centralorganisation).
SECO:s syfte är att förbättra förutsättningarna för elevrådens och elevkårernas arbete
genom att ge stöd och hjälp till elevråden. Verksamheten bedrivs bl a inom områdena:
- verksamhetsutvecklare
- ekonomiska bidrag
- utbildning
- material
_______________
-

Skolinspektionerapport – Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för
invandrare UN2009.190.619
Cecilia Palmqvist och Helena Olivestam Torold från Skolinspektionen i Lund
informerar om beslutet efter kvalitetsgranskning av svenskundervisningen för
invandrare i Karlskrona kommun.
________________
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§ 30 a)
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden mars 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 222,2 mkr.
Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till ett underskott om
- 1 mkr.
Under mars har eleverna gjort sitt första val av program och skola inför höstens
termin. Detta innebär dock inte att eleven behöver hålla fast vid sitt val utan har
rätt att göra omval. Sökandebilden kommer därför att förändras fram till terminsstart. Prognosen bygger på de preliminära elevsiffror som det första valet har gett.
Utifrån dessa kommer en viss elevminskning att ske i den egna organisationen
vilket medför att färre klasser startar till hösten.
Elever som valt annan skolhuvudman i sitt första val har ökat i förhållande till
föregående år och årets budget. Elevantalet har ökat till både fristående skola
och andra kommuner/landsting.
En osäkerhetsfaktor som framkom efter uppföljningen i februari var utvecklingen
av SFI-undervisningen inom vuxenutbildningen. Grupperna anhöriginvandrare och
flyktingar som inte klarar sin utbildning inom introduktionstiden ökar vilket medför svårigheter att rymma verksamheten inom tilldelad ram.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Under förutsättning att beslut fattas av utbildningsnämnden om höstens gymnasieorganisation enligt förvaltningens förslag kommer antalet klasser i år ett att minska
i förhållande till tidigare beslutad budget. Detta innebär att medel förs över från den
egna gymnasieorganisationen för att täcka det befarade underskottet som avser köp
av externa platser från andra kommuner, landsting och fristående skolor.
Det befarade underskottet inom vuxenutbildningen täcks i dagsläget av andra verksamheter inom vuxenutbildningen. Fortsätter dock den ökande trenden om fler
elever i behov av SFI kommer verksamheten att ha svårigheter att rymmas inom
tilldelad ram.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 april 2010, § 14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen per den 31 mars 2010 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2010.145.002

§ 30 b)
Delegation till arbetsutskottet
Med anledning av de handläggnings- och beslutstider som gäller för delårsbokslut
2010 måste beslut fattas före utbildningsnämndens sammanträde i juni.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ge utbildningsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om
delårsbokslut den 30 april 2010

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2010.132.049

§ 31
Miljöprojekt - Östersjöskolan
Östersjöskolan är samlingsnamnet för programmen Hotell- och restaurang och
Hantverksprogrammet med inriktningarna Konditori och Florist som ligger
under af Chapmangymnasiet. Hållbarhetstanken har alltid varit aktuell för dessa
program och under hösten 2010 har diskussionerna intensifierats. Genom gemensamma möten med kommunens energisamordnare och miljöstrateg har vi lagt
grunden till ett fortsatt arbete kring dessa frågor.
Syftet är att:
- Höja kunskapen bland elever och personal på Östersjöskolan gällande hållbar
utveckling
- Agera som ett gott exempel gällande hållbar utveckling och uppmuntra och
sprida vår kunskap om nya metoder såväl pedagogiska som mer praktiska
- Aktivt söka samverkan och samarbete i miljöfrågor såväl inom som utom
utom kommunen
Övergripande mål för Östersjöskolan:
- Minst 80% av de varor som finns inom programmen på Östersjöskolan skall
vara KRAV-märkta
- Inriktningen Florist är medlem i Fair Trade
- Hållbar utveckling är en naturlig del av den dagliga verksamheten på skolan
- Östersjöskolan ses som ett gott exempel på Karlskrona kommuns satsning
inom Hållbar utveckling och agerar som kunskapsspridare i form av studiebesök, föreläsningar etc både inom och utom kommunen
- Ett nära och fruktbart samarbete med berörda förvaltningar har skapat en
Hållbar skola på nuvarande Östersjöskolan
- Underhåll och nyinvesteringar genomförs med tanken om Hållbar utveckling
- Inom en tidsperiod av fem år kommer vi att se ett tydligt positivt resultat
gällande minskning av energiåtgång och vatten på Östersjöskolan.
En kravmärkning på 80% vilket ses som ett realistiskt mål över tid, kommer att
innebära en kostnadsökning på ca 65% gällande livsmedel. För närvarande har
hela Östersjöskolan en driftbudget på 360 000 kronor vilket ligger i nivå med
2003, d v s ingen ökning har skett sedan dess. En kravmärkning på 80% vilket
inte kan genomföras på ett år innebär att kostnaderna ökar med ca 245 000 kr
över tid tills målet är nått.

Sign

Sign

Sign
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Aktivitet

År 1
År 2
År 3
2010/2011 2011/2012 2012/2013

Inköp av KRAV-märkta livsmedel och
Fair Trade produkter
Läsk/vattenspruta i stället för glasflaskor
Ökade hyreskostnader (miljöanpassat
material, armaturer, sensorstyrda
munstycken m m)
Övrigt (multimediaskrivare, avfallskvarn,
kompostering, avfallskärl, rengöringsmedel m m)
Totalt

100 000

75 000
175 000

100 000
25 000

100 000

25 000

25 000

75 000
225 000

75 000
200 000

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 april 2010, § 15, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ställa sig bakom det ovanstående förslaget till Hållbar utveckling

att

föreslå kommunstyrelsen att öronmärka ovanstående summor till
Hållbar skola i budgetberedningen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsnämndens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2009.214.612

§ 32
Gymnasieorganisation läsåret 2010/2011
Den preliminära utbildningsorganisationen för nästa läsår stämmer väl med
nuvarande sökandebild. Jämfört med föregående läsår är årets organisation
bantad med 59 elevplatser.
Två studievägar, IB och Energiprogrammet, har så få sökande att de i förslaget
fått noll elevplatser. IB (International Baccalaureate) har nio sökande till ursprungligen 25 platser. Till Energiprogrammets tio platser finns endast en
sökande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 april 2010, § 16, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avveckla IB (International Baccalaureate) och EN (Energiprogrammet)
samt att godkänna organisationen enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2010.112.040

§ 33
Projekt Förstärkt förebyggande arbete med familjeinriktning, Fischerströmska
gymnasiet
På Fischerströmska gymnasiet planeras ett socialt projekt med målsättning att
utveckla vuxenstödet för elever på Individuella programmet.
Projektmedel har ansökts hos Ungdomsstyrelsen och Länsstyrelsen.
Landstinget delfinansierar projektet med ca 100 kkr.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ställa sig bakom projektet Förstärkt förebyggande arbete med
familjeinriktning

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2010.146.607

§ 34
Politisk information i skolorna
I februari 2002 beslutade utbildningsnämnden följande:
Politiska partier som är representerade i Karlskrona kommuns fullmäktige och
ungdomsförbund knutna till dessa partier får informera skolans elever under
förutsättning att informationen överensstämmer med de värdegrunder som anges
i skollag, läroplan samt lokal skolplan. Sådan information skall vara ett komplement i undervisningen och sammanfalla med undervisningens planering.
Ansvarig rektor skall vid varje tillfälle godkänna dessa informatörers medverkan i skolans verksamhet.
Nationella riktlinjer från Skolverket har nyligen presenterats. Dessa innebär bl a
att skolan inte får utestänga partier/ungdomsförbund med hänsyn till deras budskap.
Utbildningsförvaltningen har därför tagit fram en ny enhetlig policy enligt nedan:
1. Vi följer Skolverkets riktlinjer om politisk information i skolan
2. Respektive rektor/chef ansvarar för sin skolas hantering av politisk information
3. Politiska partier/ungdomsförbund bjuds i första hand in till ett tillfälle (för samtliga
partier/ungdomsförbund) per skola vare sig det handlar om debatt (i t ex aula) eller
information till eleverna (t ex utdelning av informationsmaterial från bord i en entré).
Skolan väljer själva formen för hur man vill ta emot de politiska partierna.
Eva-Marie Malmgren (S) anser det onödigt med ett policydokument.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

upphäva tidigare beslut av den 20 februari 2002 avseende politisk
information i skolan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 35
Delegeringsärenden
Inga ärenden redovisas.
________________

Sign

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

Sign

Sign
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§ 37
Anmälningsärenden
Astma och Allergiförbundet

Angående förbud mot förekomst
av trädnötter, jordnötter, mandel
och sesamfrö i förskolor och
skolor

Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Folkmängd 2009-12-31

Skolinspektionen

Beslut om ansökan från PLUSkompetens Utbildning i Sverige AB
om rätt till bidrag och statlig tillsyn
för utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Plusgymnasiet i
Karlskrona kommun

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 38
Övrigt
Eva-Marie Malmgren frågar om alla policydokument ska passera utbildningsnämnden.
Göran Palmer svarar att de policydokument som är en tolkning av lagen inte
behöver godkännas i nämnden.
_______________
Ordföranden informerar om att datum för nämndens sammanträde i september
eventuellt kommer att ändras
_______________
Tommy Rönneholm delar ut en folder om resultatet av LUPP-undersökningen
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 10 juni 2010
§ 39

Sign

Sign

Förklaring till kommunfullmäktige angående revisionsberättelse för
år 2009

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 10 juni kl 08.30 – 09.50

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Bo Bergström (S)
Stefan Andersson (S)
Anna-Lee Wittenby (S)

tjänstgörande
ersättare

Arnstein Njåstad (M)
Cecilia Fagerström (C)
Jörgen Anehäll (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Madeleine Sjögren (MP)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bo Bergström (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 11 juni 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 39

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Bo Bergström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 juni 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….

Sign

Sign

2

Sign
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2010.187.042

§ 39
Förklaring till kommunfullmäktige angående revisionsberättelse för år 2009
Femklöverns förslag till yttrande har varit utsänt (bil 1). Socialdemokraternas förslag
delas ut vid sammanträdet (bil 2).
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Röstförklaring
Eva-Marie Malmgren (S) lämnar socialdemokraternas förslag till yttrande som
röstförklaring (bil 2).
Yrkande
Peter Christensen (FP) yrkar bifall till Femklöverns förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Femklöverns förslag mot Socialdemokraternas
förslag och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Femklöverns förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda Femklöverns förslag
ja, den som vill biträda Socialdemokraternas förslag röstar nej.
Ja röstar: Ann-Louise Trulsson (M), Sofia Bothorp (MP), Emma Henning (M),
Peter Christensen (FP), Arnstein Njåstad (M), Cecilia Fagerström (C) och Bruno
Carlsson (SD).
Nej röstar: Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Stefan Andersson (S),
Anna-Lee Wittenby (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla Femklöverns
förslag till yttrande.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna Femklöverns yttrande gällande revisionsrapport 2009
till kommunfullmäktige.

Reservation
Eva-Marie Malmgren (S), Bo Bergström (S), Stefan Andersson (S), Anna-Lee
Wittenby (S), Jörgen Anehäll (S) och Jonas Sandström (S) reserverar sig till förmån
för eget yttrande.
_______________
Sign

Sign

Sign
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17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 juni 2010

Sign

§ 40

Information
- Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden april 2010

§ 41

Förslag till programorganisation enligt gymnasiereform 2011 för läsåret
2011 - 2012

§ 42

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009

§ 43

Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden

§ 44

Yttrande över ansökan Aspero Friskolor AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, Aspero Idrottsgymnasium i
Karlskrona kommun

§ 45

Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om utökad
rätt till bidrag och statligt tillsyn vid Plusgymnasiet i Karlskrona kommun

§ 46

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

§ 47

Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) om statlig
tillsyn och rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, NTIgymnasiet i Karlskrona kommun

§ 48

Yttrande över ansökan från IT-gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 49

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

§ 50

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

§ 51

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

§ 52

Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, John Bauergymnasiet i
Kalmar kommun

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 53

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 54

Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag och
statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskolan John Bauergymnasiet i
Karlshamns kommun

§ 55

Delegeringsärenden

§ 56

Kurser och konferenser

§ 57

Anmälningsärenden

§ 58

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Blekingehuset
torsdagen den 17 juni kl 08.30 – 11.45

Beslutande

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

Ann-Louise Trulsson (M)
Sofia Bothorp (MP)
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma B Henning (M)
Jörgen Andersson (C)
Stefan Andersson (S)

tjänstgörande
ersättare

Claes Jogréus (M) föredragning
Arnstein Njåstad (M) beslutssammanträde
Hans-Göran Håkansson (FP)
Ulrika Stenström (S)
Elisabeth Persson (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)
Bruno Karlsson (SD)

ersättare

Arnstein Njåstad (M) föredragning
Madeleine Sjögren (MP)

Tjänstemän

Göran Palmér, utbildningschef
Malin Frej, ekonom
Anders Svensson, ekonom
Lena Netterstedt, verksamhetscontroller
Marianne Hansson, personalspecialist

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Stefan Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 21 juni 2010

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 40 - 58

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Stefan Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 juni 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………….

Sign

Sign
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§ 40
Information
Delårsrapport med Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
Utbildningsnämnden april 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 236,1 mkr. I beloppet ingår
reglering av gymnasiesärskolan och särskola för vuxna som har övergått till utbildningsnämndens ansvarsområde.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2010 uppgår till minus
1,0 mkr. I avvikelsen ingår inte ankomstregistrerade fakturor för perioden som uppgår
till minus 1,3 mkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- Gemensamma verksamheter

- 1,6 mkr
+ 0,2 mkr
+ 0,4 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till – 1,0 mkr.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott om – 1 mkr
Utbildningsnämnden fattade beslut om höstens organisation vid sammanträdet den
6 maj. Detta innebar att antalet klasser som startar till hösten kommer att reduceras.
Programmen International Baccaleureate (IB) och Energiprogrammet kommer inte
att starta. Några program kommer att få färre klasser samtidigt som några klasser
ökar i elevantal. Elevminskningen medför att medel från den egna gymnasieorganisationen kommer att föras över och täcka det prognostiserade underskott som
avser köp av platser hos annan huvudman.
Måluppfyllelserapportering
Utbildningsnämnden har inte möjlighet att presentera nämndens målsättningar för god
ekonomisk hushållning i samband med delårsbokslutet per den 30 april. Statistik till
målen hämtas från skolverkets sammanställning över betyg och studieresultat för
läsåret. Uppgifterna presenterar skolverket under höstterminen. Utbildningsnämndens
målsättning för ekonomisk hushållning presenteras därmed i samband med årsbokslutet.
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltal för perioden 091201 – 100331
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 41
Förslag till preliminär programorganisation enligt gymnasiereform 2011
för läsåret 2011-2012
Under våren 2010 har förvaltningsledningen tillsammans med rektorer och
verksamhetschefer arbetat med programorganisation för Karlskronas kommunala
gymnasieskolor enligt gymnasiereform 2011. Vid chefsmöte den 17 maj 2010
beslutades enhälligt om förslag till preliminär organisation, som redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 juni 2010, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslag till preliminär programorganisation

Yrkande
Eva-Marie Malmgren (S) yrkar följande tilläggsförslag:
att inriktning teater tillförs Estetiska programmet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Eva-Marie Malmgrens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslag till preliminär programorganisation

att

inriktning teater tillförs Estetiska programmet.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 42
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009
Enligt förordningen SFS 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet
ska varje kommun och skola upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett
led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Förutsättningar, arbetet i verksamheten, utbildningens måluppfyllelse och åtgärder
av brister ska bl a redovisas. Antalet anmälda kränkningar är en uppgift som tillkom
2008.
Utbildningsförvaltningens Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för 2009
gäller de frivilliga skolformerna: gymnasieskolan, vuxenutbildningen och svenska
för invandrare. Gymnasiesärskolan och särvux tillhör organisatoriskt nämnden sedan
1 september men tas inte med i år eftersom de redovisat läsårsvis medan vi redovisar
kalenderår.
Måluppfyllelsen är god inom många områden vad gäller elevernas kunskaper trots
en snäv budget på en del skolor. Det påpekas även i år att det saknas medel för att
ge alla elever hjälp som är i behov av särskilt stöd.
De mål som finns i Skolplanen är inte nådda men måluppfyllelsen har ökat och
ligger mycket nära målen.
89 procent av eleverna har erhållit sitt förstahandsval; målet är 85 procent. 82 procent
av eleverna exklusive Individuella programmet klarade studierna på fyra år; målet
är 85 procent. Det genomsnittliga betyget är 14,4 och målet 14,5.
Vi har inte nått målet att avsätta 1,5 procent till kompetensutveckling på grund av
besparingskrav.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 juni 2010, § 21, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2009

att

verka för att medel tillförs nämnden så fler elever kan erhålla särskilt stöd

att

överlämna Kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen till
kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
June Söderström
Akten

7
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§ 43
Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
Enligt 3§ Personuppgiftslagen är utbildningsnämnden personuppgiftsansvarig
och skall se till att behandlingen av personuppgifter följer denna lag. Personuppgiftsansvarig skall vidare utse personuppgiftsombud, att självständigt
se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.
Då nuvarande personuppgiftsombud övergår till andra arbetsuppgifter föreslår
utbildningsförvaltningen att skolsekreterare June Söderström utses till personuppgiftsombud. Överlämnande av uppgifter sker under juli månad.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 juni 2010, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fr o m den 1 juli 2010 utse June Söderström till personuppgiftsombud

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_______________
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Sign

Sign
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2010.138.631

§ 44
Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Aspero Idrottsgymnasium
i Karlskrona kommun
Aspero Friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få
anpassa befintlig verksamhet till GY2011 med:
- Nationella programmet Barn- och fritidsprogrammet, inriktning Fritid och hälsa
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 30 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 elever på utbildningen. Totalt innebär verksamheten
en omfördelning av befintliga tillstånd på fler program. Fullt utbyggd verksamhet
rymmer 225 elever. Anpassningen innebär ingen utökning av befintlig verksamhet.
Aspero Idrottsgymnasium har av Skolinspektionen medgivits rätt till fortsatt bidrag
och statlig tillsyn för utbildningarna Aspero Samhälle och Aspero Ekonomi. Dessa
utbildningar anses motsvara de nationella programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap och Ekonomiprogrammet, inriktning
Ekonomi.
Kommunen avser att erbjuda Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa
med 30 utbildningsplatser per årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 utbildningsplatser på
programmet.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Skolinspektionen
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Sammanträdesprotokoll
2010.137.631

§ 45
Yttrande över ansökan från Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om
utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn vid Plusgymnasiet i Karlskrona kommun
Pluskompetens Utbildning i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från
hösten 2011 få utöka befintlig verksamhet med utbildningarna:
- Nationella programmet Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell och
konferens
- Nationella programmet Estetiska programmet

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 elever per årskurs. Detta ger
fullt utbyggt 72 elever per utbildning och totalt en utökning med 144 elever för
Plusgymnasiet.
Kommunen avser att erbjuda Hotell- och turismprogrammet, inriktning Hotell och
konferens med 16 utbildningsplatser per årskurs vilket ger 48 utbildningsplatser på
fullt utbyggd inriktning, samt Estetiska programmet, inriktning Musik med 16
utbildningsplatser per årskurs vilket ger 48 utbildningsplatser på fullt utbyggd
inriktning.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
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Sammanträdesprotokoll
2010.139.631

§ 46
Yttrande över ansökan från NTI AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en
fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få anpassa befintlig verksamhet till GY2011 med nationella programmen:
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap
och samhälle
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Samhällsvetenskap
- Ekonomiprogrammet, inriktningarna Ekonomi och Juridik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 elever per utbildning och 450 elever totalt för
Mikael Elias Teoretiska Gymnasium. Anpassningen innebär ingen utökning av
befintlig verksamhet.
Kommunen avser att erbjuda samtliga sökta program med inriktningar.
Naturvetenskapsprogrammet erbjuds med 32 utbildningsplatser per inriktning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 192 utbildningsplatser på programmet.
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 30 utbildningsplatser per inriktning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 90 utbildningsplatser på inriktningen.
Ekonomiprogrammet erbjuds med 30 utbildningsplatser per inriktning och årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 180 utbildningsplatser på programmet.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2010.127.631

§ 47
Yttrande över ansökan från Nordens Teknikerinstitut AB (NTI) om statlig tillsyn
och rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, NTIgymnasiet i Karlskrona kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
- Nationella programmet Handels- och administrationsprogrammet med
inriktningarna Administrativ service och Handel och service
samt anpassa befintlig verksamhet till GY2011 med utbildningen:
- Nationella Teknikprogrammet med inriktningen Informations- och medieteknik
Komm. Avsikten är att inom Gymnasieskola 11 omforma nuvarande Elprogram till två
nationella program, Teknikprogrammet och El och energiprogrammet. Ansökan gäller
under förutsättning att överföringen till GY 2011 inte godkänns.
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 16 elever per utbildning och
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 48 elever per utbildning och en utökning med 96 elever
för NTI-gymnasiet.
Med nuvarande elevantal (139 elever) ger det 434 elever totalt för NTI-gymnasiet.
Kommunen avser att erbjuda Handels- och administrationsprogrammet, inriktning
Handel och service med 16 utbildningsplatser per årskurs. Detta ger fullt utbyggt 48
utbildningsplatser på programmet.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten
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Sammanträdesprotokoll
2010.124.631

§ 48
Yttrande över ansökan från IT-gymnasiet Sverige AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få starta de nationella utbildningarna:
- Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik
- El- och energiprogrammet, inriktning Dator- och kommunikationsteknik
- Estetiska programmet, inriktning Estetik och media
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 elever per inriktning och
årskurs. Det ger fullt utbyggt 90 elever per inriktning och totalt 270 nya
utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Estetiska programmet, inriktning Estetik och
media med 16 utbildningsplatser per årskurs.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
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Sammanträdesprotokoll
2010.125.631

§ 49
Yttrande över ansökan från HS Naturbruksgymnasium AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Nordens Teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011
få utöka överta befintlig verksamhet med:
- Nationella programmet Naturbruksprogrammet, inriktningarna Djur (Hästsport),
Djur (Djurvård) och Lantbruk
Antalet elever beräknas till 30 elever per inriktning och årskurs. Det ger fullt utbyggt 90
elever per inriktning och årskurs och totalt 270 elevplatser.
De program ansökan avser innebär övertagande av befintlig verksamhet och det tänkta
utbudet planeras att, med samtliga inriktningar, ingå i region sydosts kommunala
utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten
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Sammanträdesprotokoll
2010.134.631

§ 50
Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få starta
de nationella utbildningsprogrammen:
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna Husbyggnad, Mark och
anläggning och Måleri
- El- och energiprogrammet med inriktningen Elteknik.
- Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Personbil och Karosseri och
lackering.
- Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen Handel och service.
- Hantverksprogrammet, inriktning Frisör
- Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna Hotell och konferens, Turism och
Resor
- Industritekniska programmet, inriktning Svetsteknik
- Naturbruksprogrammet, inriktning Djur
- VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS
- Vård- och omsorgsprogrammet
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till mellan 4-8 elever per inriktning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 24 elever på Bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning Husbyggnad, 18 elever på inriktning Mark- och anläggning, och 18 elever
på inriktning Måleri; 21 elever på Handels- och administrationsprogrammet; 30 elever
på Hantverksprogrammet, 18 elever på respektive inriktning av Hotell och
turismprogrammet; 24 elever på Industritekniska programmet; 18 elever på
Naturbruksprogrammet; 18 elever på VVS- och fastighetsprogrammet samt 24 elever
på Vård- och omsorgsprogrammet. Fullt utbyggd skola ger 285 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet med
sammanlagt 60 utbildningsplatser per årskurs på programmet och mellan 8-30 platser
per inriktning (dock erbjuds ej Mark och anläggning). Fullt utbyggt erbjuds 180
utbildningsplatser.
El- och energiprogrammet erbjuds med 32 platser per årskurs på inriktningen Elteknik,
vilket ger fullt utbyggt 96 platser.
Fordonsprogrammet erbjuds med 24 platser per årskurs på inriktningen Personbil,
vilket fullt utbyggt ger 72 platser och på inriktningen Karosseri och lackering planeras
16 platser per årskurs där fullt utbyggd inriktning ger 48 platser.

Sign

Sign

Sign
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Handels- och administrationsprogrammet erbjuds med 16 platser per årskurs på
inriktningen.
Hantverksprogrammet, inriktning Frisör erbjuds med 16 platser per årskurs.
Hotell- och turismprogrammet erbjuds med 16 platser per årskurs på inriktningen
Hotell och konferens.
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds med 16 platser per årskurs.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten
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Sammanträdesprotokoll
2010.129.631

§ 51
Yttrande över ansökan från Jensen Education College AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
JENSEN education college AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten
2011 få starta de nationella programmen:
- Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktningarna Naturvetenskap och Naturvetenskap
och samhälle
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktningarna Beteendevetenskap och Medier,
information och kommunikation
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 20 elever per inriktning och
årskurs. Det ger fullt utbyggt 60 elever per inriktning och 300 nya elevplatser totalt.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Ekonomiprogrammet med 30 platser per
inriktning och Naturvetenskapsprogrammet med 32 platser per inriktning.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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2010.122.631

§ 52
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en för utbildning vid den fristående gymnasieskolan, John Bauergymnasiet i Kalmar kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningarna:
- Nationella programmet Samhällsprogrammet, inriktningarna Samhällsvetenskap,
Medier, information och kommunikation och Beteendevetenskap
- Nationella programmet Estetiska programmet, inriktningen Estetik och media
- Nationella programmet Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen
Handel och service
- Nationella programmet Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna Hotell och
konferens och Resor och turism.
- Nationella programmet El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till mellan 8-14 elever per inriktning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 42 elever på respektive inriktning på
Samhällsprogrammet, 42 elever på Estetiska programmet, 30 elever på Handel- och
administrationsprogrammet, 24 elever på respektive inriktning på Hotell- och
turismprogrammet samt 24 elever på El- och energiprogrammet. Fullt utbyggd skola ger
270 nya utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet, samtliga
inriktningar med 30 platser per inriktning och årskurs; Estetiska programmet med 16
platser per årskurs; Hotell- och turismprogrammet, inriktningen Hotell och konferens
med 16 platser per årskurs; El- och energiprogrammet, inriktning Elteknik med 32
platser per årskurs.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign
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2010.143.631

§ 53
Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Stiftelsen Ariadne har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få utöka
befintlig verksamhet med:
- Nationella programmet Naturbruksprogrammet, inriktning Naturbruk/fastighet och
trädgård
Fullt utbyggd utbildning antas innebära 24 utbildningsplatser.
Karlskrona har idag 50 elever inskrivna vid gymnasiesärskolan inom programmen
Individuellt program med verksamhetsträning och yrkesträning; specialutformade
programmen Trädgård och miljö och Fastighet och service samt de nationella
programmen Estetiska programmet och Hotell- och restaurangprogrammet.
Det program ansökan avser ingår i Karlskrona kommuns och regionens kommunala
utbildningsutbud. Den sökta utbildningen har Waldorfinriktning och innebär därmed
något nytt i jämförelse med motsvarande program.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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2010.126.631

§ 54
Yttrande över ansökan från Drivkraft Värend AB om utökad rätt till bidrag
och statlig tillsyn vid den fristående gymnasieskola John Bauergymnasiet
i Karlshamns kommun
Drivkraft Värend AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2011 få
utöka befintlig verksamhet med de nationella utbildningarna:
- Estetiska programmet, inriktning Estetik och media
- Handel- och administrationsprogrammet, inriktning Handel och service
- Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna Hotell och konferens och Resor och
turism
- Samhällsprogrammet, inriktningarna Samhällsvetenskap och Medier, information
och kommunikation
- Teknikprogrammet, inriktning Informations- och medieteknik
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till mellan 8-14 elever per
inriktning och årskurs. Det ger fullt utbyggt 42 elever på Estetiska programmet, 30
elever på Handel- och administrationsprogrammet, 24 elever på respektive inriktning
av Hotell- och turismprogrammet, 42 elever på respektive inriktning av
Samhällsprogrammet samt 42 elever på Teknikprogrammet. Totalt innebär ansökan
246 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun avser att erbjuda Estetiska programmet, med 16
utbildningsplatser per årskurs på motsvarande inriktning och Handels- och
administrationsprogrammet med 16 platser per årskurs på motsvarande inriktning samt
Samhällsvetenskapsprogrammet med 30 platser per årskurs på samtliga inriktningar.
De program ansökan avser planeras att med samtliga inriktningar ingår i region
sydosts kommunala utbildningsutbud och bedöms därför inte tillföra något nytt
i detta utbud.
Konsekvensbeskrivning av ekonomiska effekter och effekter på utbildningsorganisationen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna redovisat yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign
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§ 55
Delegeringsärenden
Arbetsutskottets protokoll: Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning
för utbildningsnämnden april 2010.
Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 56
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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Sign
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§ 57
Anmälningsärenden

Sign

af Chapmangymnasiet

Utvärdering av Internationellt
program

Ernst&Young

Granskning av utbildningsnämndens
åtgärder för ekonomi i balans 2009
samt kommunstyrelsens uppsikt

Internationella programkontoret

Beslut om bidrag inom Atlas förberedande besök för samarbete
med Österrike

Kommunfullmäktige

§ 72
Policy för arbetsinriktad rehabilitering

Kommunfullmäktige

§ 74
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009

Kommunfullmäktige

§ 76
Näringslivspolitiskt program 2010

Kommunfullmäktige

§ 81
Revisionsberättelse år 2009 och beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet

Budgetera systematiskt arbetsmiljöarbete

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan John
Bauergymnasiet i Kalmar kommun

Sign

Sign
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Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan
Calmare Internationella Skola i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

Förnyat beslut avseende rätt till bidrag
för utbildningar vid Nordens Teknikerinstitut AB:s fristående gymnasieskola Mikael Elias Teoretiska
gymnasium i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Kalmar
Tekniska Gymnasium i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

Förnyat beslut avseende rätt till bidrag
för utbildningar vid Nordens Teknikerinstitut AB:s fristående gymnasieskola NTI-gymnasiet i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Aspero
Idrottsgymnasium i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

Kvalitetsgranskning av skolsituationen
för elever med funktionsnedsättning i
gymnasieskolan vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona kommun

Skolverket

Information om Skolverkets fortsatta
implementering av skollagen och
skolreformerna

Svenska Institutet

Beslut: Gymnasieprojekt inom
Svenska institutets Östersjöprogram
ansökan om samarbete med Litauen

Törnströmska gymnasiet

Konsekvensbeskrivning av nya
förslaget för Estetiska programmet
GY2011 i Karlskrona

Ungdomsstyrelsen

Beslut om projektbidrag inom Ung
och Aktiv i Europa

Sign

Sign
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Ungdomsstyrelsen

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

_______________

Sign

Sign
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§ 58
Övrigt
Ann-Louise Trulsson, Eva-Marie Malmgren och Göran Palmér tackar alla för
ett gott samarbete och önskar alla en riktigt skön sommar.
________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 september 2010

Sign

§ 59

Information
- Elevråden informerar
- Rektor/chef informerar om läsårsstarten
- Svaret på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SFI i Karlskrona kommun
2009
- Antagning till gymnasieskolan
- Uppdrag att ta fram förslag till projekt för 16-19-åringar som inte går i
gymnasieskolan

§ 60

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden augusti 2010

§ 61

Delegeringsärenden

§ 62

Kurser och konferenser

§ 63

Anmälningsärenden

§ 64

Övrigt

Sign

Sign
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 30 september kl 08.30 – 11.40

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson (M)
1:e v ordförande Sofia Bothorp (MP) t.o.m kl 09.45 (föredragning)
ledamot
Emma Henning (M)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Anna-Lee Wittenby (S)

Tjänstemän

2

tjänstgörande
ersättare

Arnstein Njåstad (M) fr o m kl 10.55 (beslutssammanträde)
Madeleine Sjögren (MP)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Jonas Sandström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Sandra Bengtsson (S)

utbildningschef
ekonom
ekonom
personalspecialist
verksamhetscontroller
rektor/chef
rektor/chef
rektor/chef
rektor/chef
rektor med
programansvar
rektor med
programansvar
rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Lena Netterstedt
Håkan Petersson
Leif Pettersson
Anita Wranker
Mikael Thornéus
Mattias Liedholm
Lennarth Hanson
Håkan Karlsson

Övriga deltagare

Evelina Olsson ledamot elevrådet Ehrensvärdska gymnasiet
Hanna Olsson ordförande elevrådet af Chapmangymnasiet
Camilla Norrman, ordförande elevrådet Törnströmska gymnasiet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna-Lee Wittenby (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 12 oktober 2010

Sign

Sign

Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 59 - 64

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Anna-Lee Wittenby

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 oktober 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….

Sign

Sign

3

Sign
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§ 59
Information
- Elevråden informerar
Representanter från elevråden på Ehrensvärdska gymnasiet, af Chapmangymnasiet
och Törnströmska gymnasiet informerar. Elevråden har inte riktigt hunnit komma igång
med sina verksamheter efter sommarlovet men avser att jobba med bl a följande:
- öka antalet elevrådsmöten
- mindre undervisningsgrupper
- bättre ventilation i skolorna
- utbildning av elevråden
________________
- Rektor/chef informerar om läsårsstarten
Rektor/cheferna informerar bl a om att:
- skolstarten varit lugn
- årskurs 1 började två dagar före övriga årskurser, utom på Kilströmska gymnasiet där
alla började samtidigt
- föräldramöten har genomförts
- behovet av särskilt stöd har ökat
- ventilationen fungerar dåligt i Psilanderkvarteret och af Chapmangymnasiet
- ett stödcenter, ”Slussen”, har inrättats, ett samarbete mellan af Chapmangymnasiet och
Törnströmska gymnasiet
- fortbildningen för lärare är eftersatt
- undervisning i mandarin har startat på af Chapmangymnasiet
- Carpe Diem har utökats med större lokaler och mer personal
- klassråd, ej elevråd, finns på Kilströmska gymnasiet
- ekonomiska förutsättning ej finns för att göra eleverna på det Individuella programmet
behöriga enligt GY11
- SFI-undervisningen har haft sommaruppehåll i fyra veckor
- Vuxenutbildningen har olika start- och sluttider för sina utbildningar
- samverkansavtal ”Gränslöst samarbete” har tecknats mellan Vuxenutbildningarna i
Ronneby kommun, Karlshamns kommun, Tingsryds kommun Karlskrona kommun
och Gymnasieförbundet Bromölla-Sölvesborg för att ge ett bättre utbud av kurser
_______________
-

Svaret på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SFI
i Karlskrona kommun 2009
Mikael Thornéus redovisar svaret på Skolinspektionens kvalitetsgranskning av SFI.
________________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

30 september 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

- Antagning till gymnasieskolan
Göran Palmér informerar om årets antagning till gymnasieskolan.
_______________
-

Uppdrag att ta fram förslag till projekt för 16 – 19-åringar som inte
går i gymnasieskolan

Uppdraget innebär att, tillsammans med kommunledningsförvaltningen, barn- och
ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen och handikappförvaltningen, kartlägga
och föreslå åtgärder för 16-19-åringar som inte går i gymnasieskolan.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 60
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden augusti 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 236,2 mkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 augusti 2010 uppgår till en
positiv avvikelse om 0,9 mkr. I avvikelsen ingår inte ankomstregistrerade fakturor
för perioden.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- Gemensamma verksamheter

- 0,8 mkr
+ 0,8 mkr
+ 0,9 mkr

Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas till – 1,0 mkr. Underskottet hänförs till ökat behov av elevassistenter och de interkommunala kostnaderna.
I maj fattade utbildningsnämnden beslut om höstens programorganisation i den egna
gymnasieskolan utifrån de val som eleverna hade gjort vid denna tidpunkt. Detta
innebar färre klasser och program vilket delvis skulle finansiera det då befarade
underskottet.
Under sommaren och även en bit in på den här terminen byter eleverna program och
skola. I förhållande till beslutad organisation har elevantalen sjunkit med ca 30 elever
i den egna organisationen. Dessa elever har valt att studera hos annan huvudman.
Kostnaderna för det ”interkommunala nettot” d v s köp av plats hos annan huvudman,
har därmed ökat i jämförelse till tidigare lämnade uppgifter.
Trots elevminskningen i egen organisation har behovet av elevassistenter ökat i
förhållande till föregående år. Årets budget är knapp och kommer därför att överskridas med ca 1,5 mkr vid årets slut.
Fischerströmska gymnasiet visar ett negativt utfall vilket beror på utökning av
Carpe Diem. Elever med behov av denna skolform har ökat varför verksamheten
har utökats. Alternativet för eleverna hade varit att studera hos annan huvudman
och blivit inackorderade/placerade där. Utökning av verksamheten startade i
augusti och belastar årets utfall med ca 650 tkr. Den årliga kostnaden kommer
att uppgå till ca 1,0 mkr.

Sign

Sign

Sign
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I dagsläget finns några få positiva poster som medför att det beräknade underskottet
kommer att uppgå till -1,0 mkr vid årets slut. Underskottet hänförs dock till behovet
av elevassistenter och att fler elever väljer att studera hos annan huvudman.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Det befarade underskottet kommer att fördelas som ett generellt procentuellt sparbeting
på samtliga verksamheter inom förvaltningen. Verksamheterna kommer troligtvis
att få svårigheter att inrymma sparbetingen inom sina verksamheter varför områdena
ska lämna in konsekvensbeskrivningar.
Investeringsredovisning
Tilldelad investeringsram uppgår till 4,8 mkr. För perioden är 2,1 mkr redovisat vilket
följer upprättad investeringsplan.
Måluppfyllelserapportering
Utbildningsnämnden har inte möjlighet att presentera nämndens målsättningar för god
ekonomisk hushållning i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti. Statistik till
målen hämtas från skolverkets sammanställning över betyg och studieresultat för läsåret.
Uppgifterna presenterar skolverket under höstterminen. Utbildningsnämndens målsättning
för ekonomisk hushållning presenteras därmed i samband med årsbokslutet.
Personalnyckeltal för tertial 2 redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
1. att

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att utföra tekniska justeringar
av internbudgeten

2. att

fördela det befarade underskottet om – 1 mkr procentuellt på samtliga
verksamheter

3. att

godkänna delårsrapport och personaluppföljning per den 31 augusti 2010
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Yrkanden
Ordföranden yrkar, på Femklöverns vägnar, bifall till att-satserna 1 och 3 och avslag till
att-sats 2 i förvaltningens förslag samt yrkar följande tilläggsattsatser:

Sign

att

med anledning av befarat underskott i verksamheten 2010, på grund av
ökat assistentbehov höstterminen samt ökade interkommunala ersättningar
2010, hemställer utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 1,5 miljoner
kronor som ett engångsbelopp 2010 för att täcka årets prognostiserade
underskott

att

därefter utöka nämndens ram 2011 – 2013 med en miljon kronor årligen
för att finansiera de nu kända assistentbehoven.

Sign

Sign
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Socialdemokraterna yrkar bifall till Femklöverns tilläggsattsats 1 och avslag till
tilläggsattsats 2.
Proposition och besluta
Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 i förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 i förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar avslå denna.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 3 i förvaltningens förslag och finner
att utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på första tilläggsattsatsen och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Ordföranden ställer proposition på andra tilläggsattsatsen och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt denna.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller den andra tilläggsattsatsen
röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Ja röstar: Ann-Louise Trulsson (M), Emma Henning (M), Peter Christensen (FP),
Jörgen Andersson (C), Arnstein Njåstad (M), Madeleine Sjögren (MP) och
Bruno Carlsson (SD).
Nej röstar: Bo Bergström (S), Hind Abdul-Wahab (S), Anna-Lee Wittenby (S),
Jörgen Anehäll (S), Ulrika Stenström (S) och Jonas Sandström (S).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 6 nej-röster att bifalla den
andra tilläggsattsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar således

Sign

att

ge uppdrag till utbildningsförvaltningen att utföra tekniska justeringar
av internbudgeten

att

godkänna delårsrapport och personaluppföljning per den 31 augusti 2010
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

med anledning av befarat underskott i verksamheten 2010, på grund av ökat
assistentbehov höstterminen samt ökade interkommunala ersättningar 2010,
hemställer utbildningsnämnden hos kommunstyrelsen om 1,5 miljoner kronor
som ett engångsbelopp 2010 för att täcka årets prognostiserade underskott

att

därefter utöka nämndens ram 2011 – 2013 med en miljon kronor årligen
för att finansiera de nu kända assistentbehoven
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Sign
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§ 61
Delegeringsärenden
Beslut om att hos Skolverket ansöka om det riktade statsbidraget för yrkesutbildning
för år 2011. UN2010.290.615
Beslut om antagning till gymnasiesärskolan. UN2010.301.617
Protokoll från Intagningsrådets sammanträden den 26/5, 1/6, 22/6, 28/6 samt 17/8.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 62
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 63
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

UN2010.283.042

§114
Delårsrapport per den 30 april 2010

Kommunfullmäktige

UN2010.281.004

§115
Gallrings- och bevarandeplan för
lednings- och stödprocesser i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2010.282.005

§117
Uppdatering av Policy för användning av
telefon, e-post, sociala medier och
Internet i Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Länsstyrelsen

UN2010.81.047

Beslut att bevilja ansökan från Fischerströmska gymnasiet statsbidrag med
110 000 kronor till insatser för att öka
kunskapen och få större medvetenhet

bland invandrarelever och personal för
att motverka hedersrelaterat våld
Lärarförbundet

Sign

UN2010.257.612

Öppet brev till utbildningspolitikerna
i kommunen

Personalen vid gymnasie- UN2009.156.041
gymnasieskolorna

Beträffande neddragningar i skolbiblioteket huset Psilander respektive
kvarteret Läroverket samt
Yttrande över skrivelsen från
bibliotekschefen

Revisionen

UN2010.288.007

Granskning av Östersjöskolans
kontanthantering

Skolinspektionen

UN2010.137.613

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.269.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Karlskrona Praktiska Gymnasium i Karlskrona kommun

Sign

Sign
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Skolinspektionen

UN2010.219.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan EC
Gymnasium i Svängsta i Karlshamns
kommun

Skolinspektionen

UN2010.218.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Mikael
Elias Teoretiska Gymnasium i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.217.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan NTIgymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.223.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan SYAB
Transportgymnasium i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.286.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Kalmar
Praktiska Gymnasium i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.233.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan
Gymnasieskolan Galären i Karlskrona
kommun

Skolverket

Sign

Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän

Sveriges kommuner
och landsting

UN2010.224.612

Senareläggning av ansökningsdag
för studievägar i gymnasieskolan
inför läsåret 2011/2012

Sveriges kommuner
och landsting

UN2010.280.612

Ett skärpt skadeståndsansvar för
föräldrar

Sveriges kommuner
och landsting

UN2010.234.209

Geodatasamverkan – Nya samarbetsformer för utbyte av geografisk
information mellan offentliga
myndigheter

Törnströmska gymnasiet

UN2010.250.612

Information om den rådande situationen
avseende praktikplatser för elever på
Sjöfartsprogrammet
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Utbildningsförvaltningen

UN2010.29.605

Yttrande över mål nr 1346-10
SYAB Transportgymnasium i
Karlskrona kommun angående
bidrag till fristående gymnasieskola

Utbildningsförvaltningen

UN2010.236.610

Kommunal uppföljning av avbrott
vårterminen

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 64
Övrigt
Kompletteringsval
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Madeleine Sjögren (MP som ersättare i arbetsutskottet samt
som kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet

att

utse Arnstein Njåstad (M) till kontaktpolitiker för Fischerströmska
gymnasiet

_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 9 december 2010

Sign

§ 65

Information
- 3KHV-enkäten
- Tillsynsrapport för af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska gymnasiet
- Handlingsplan LUPP

§ 66

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden oktober 2010

§ 67

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2011
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 9 december kl 08.30 – 11.50

Beslutande

ordförande
Ann-Louise Trulsson
1:e v ordförande Sofia Bothorp (MP)
ledamot
Eva-Marie Malmgren (S)
Emma Henning (M) fr o m kl 11.20 (beslutssammanträde)
Peter Christensen (FP)
Jörgen Andersson (C)
Bo Bergström (S)
Hind Abdul-Wahab (S)
Stefan Andersson (S)

Tjänstemän

tjänstgörande
ersättare

Claes Jogréus (M)
Arnstein Njåstad (M) fr o m kl 11.20 (föredragning)
Jörgen Anehäll (S)
Ulrika Stenström (S)
Bruno Carlsson (SD)

ersättare

Arnstein Njåstad (M) fr o m 11.20 (beslutssammanträde)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Cecilia Fagerström (C)
Madeleine Sjögren (MP)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S)

utbildningschef
ekonom
ekonom
personalspecialist
verksamhetscontroller
utvecklingschef

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Sofia Bothorp (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 65 - 75

Kerstin Åkesson

Ordförande

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

Justerare

……………………………………………
Sofia Bothorp

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
………………….
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§ 65
Information
- 3KVH-enkäten
Lena Netterstedt och Anders Svensson informerar om 3KVH-enkäten 2009-2010
som bl a innehåller:
- Antalet elever folkbokförda i kommunen/huvudman
- Antalet lärare/100 elever
- Antalet lärare med pedagogisk högskoleexamen
- Antalet elever med slutbetyg
- Genomsnittlig betygspoäng
- Andel elever exklusive Individuella programmet som fullföljde utbildningen inom
fyra år
- Andel elever som fått sitt förstahandsval tillgodosett
- Kostnad/elev för undervisning
- Kostnad/elev för lokaler och inventarier
- Kostnad/elev för läromedel, utrustning och skolbibliotek
- Information om enkät till eleverna i årskurs två
________________
- Tillsynsrapport för af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska gymnasiet
Lena Netterstedt informerar om rapporterna som bl a innehåller:
- Brister som ska åtgärdas
- Måluppfyllelse och resultat
- Pedagogisk ledning och utveckling av skolan
- Fokus på skolans uppdrag
- Skolans lärandemiljö
- Tillit till elevens förmåga
- Trygghet och studiero
- Enskild elevs rätt
_______________
Handlingsplan LUPP
Tommy Rönneholm informerar om handlingsplan för utbildningsförvaltningen utifrån
LUPP som antogs av förvaltningens ledningsgrupp den 22 november 2010 och som
innehåller:
- Elevinflytande och elevdemokrati
- Elevsociala frågor
- Individualisera
________________
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§ 66
Delårsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning för utbildningsnämnden oktober 2010
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 236,3 mkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2010 uppgår till en
positiv avvikelse om 5,4 mkr. I avvikelsen ingår inte ankomstregistrerade poster
för perioden.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- 2,4 mkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning och särvux + 4,8 mkr
- Gemensamma verksamheter
+ 3,0 mkr
Avvikelse för perioden är positiv och uppgår till 5,4 mkr, exklusive ankomstregistrerade poster.
Det ökade behovet av elevassistenter medför en större avvikelse för gymnasieskolorna. Avvikelsen för elevassistenterna för perioden uppgår till 1,0 mkr.
Fischerströmska gymnasiet har utökat antalet platser på Carpe Diem och fler
elever är i behov av SFU-undervisning vilket har medfört ökade kostnader för
gymnasiet. Måltidskostnaderna för perioden är preliminära då ingen överenskommelse om prissättningsmodellen är klar. Den preliminära modellen har medfört ökade kostnader och vidare har inte avbokningar av måltider skett i den utsträckning som är budgeterat.
Vuxenutbildningen, SFI, särvux och uppdragsutbildningen genererar ett större överskott för perioden. Överskottet beror på statsbidraget för yrkesvuxutbildningen som
har inkommit, dock har verksamheten inte än haft motsvarande kostnader.
De interkommunala kostnaderna d v s köp av plats hos annan huvudman har ökat
i jämförelse med föregående år och upprättad budget för 2010. Underskottet begränsas dock till 300 tkr genom att färre elever studerar i den egna gymnasieskolan
och att upprättad budgetkostnad per plats är något högre än utfallet.
Kostnaderna för köp av externa tjänster har ökat i förhållande till 2009. Ökningen
består i att fler elever har valt att studera hos annan huvudman.
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Prognos
Det prognostiserade utfallet per den 31 december 2010 uppgår till -1,0 mkr, vilket är
samma prognos som tidigare har lämnats under året. Underskott hänförs till ökat
behov av stöd till eleverna och de interkommunala kostnaderna.
Fler elever har valt fristående gymnasieskola medan antalet elever som väljer
annan kommun är relativt konstant. Dock har ingen större förändring skett av det
prognostiserade antalet elever i jämförelse med tidigare lämnad prognos.
Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott om – 1 mkr
Utbildningsförvaltningen föreslog i samband med delårsbokslutet per den 31 augusti
att det befarade underskottet skulle fördelas procentuellt på samtliga verksamheter.
Utbildningsnämnden beslutade dock att hemställa hos kommunstyrelsen om ett
engångsbelopp om 1,5 mkr för 2010 för att täcka det prognostiserade underskottet.
Vid dags datum har inte kommunstyrelsen fattat beslut om eventuell täckning. Därmed kvarstår förvaltningens förslag att fördela underskottet procentuellt på samtliga
verksamheter.
Investeringsredovisning
Tilldelad investeringsram uppgår till 4,8 mkr. För perioden är 3,3 mkr redovisat vilket
följer upprättad investeringsplan.
Personaluppföljning
Personalnyckeltal per den 30 september redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fördela det befarade underskottet om -1 mkr procentuellt på samtliga
verksamheter

att

godkänna uppföljningen med prognos per den 31 oktober 2010 och
att överlämna densamma till kommunstyrelsen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
________________
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§ 67
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2011
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de principer
som gäller i propositionen 2008/09:171 ”Offentliga bidrag på lika villkor”
och utifrån de ändringar och tillägg som är gjorda i propositionen 2009/10:157
”Bidragsvillkor för fristående skolor”.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. Detta gäller
inte det individuella programmet. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med
verksamheten ingå i bidraget. Med undantag för bidrag för elever på det individuella
programmet ska det inte finnas möjlighet att träffa överenskommelse om bidragets
storlek.
Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget. Därför
ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas per budgetår.
Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser löpande budgetår ska motsvarande
resurser tilldelas de fristående skolorna. Från och med kalenderåret 2011 får
kommunen möjlighet att även minska bidragen under löpande budgetår till de fristående skolorna.
För att kommunen ska kunna besluta om bidragets storlek bör en fristående skola som
fått rätt till bidrag anmäla om verksamheten kommer att starta och i så fall när.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att fastställa bidragsbelopp för år 2011 till fristående skolor enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 68
Resultat av Interna kontrollplanen för utbildningsnämnden 2010
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 28 maj 2009 §103 ska varje nämnd besluta
om en intern kontrollplan vilket utbildningsnämnden gjorde den 4 februari 2010.
Resultatet av kontrollen redovisas från nämnden i årsbokslutet.
Intern kontrollplan definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål:
- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
De områden som kontrolleras är skolornas Likabehandlingsplaner, avsaknaden
av betyg i kärnämnen samt kassahantering.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 47, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna resultatet av Interna kontrollplanen 2010

Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 69
Tillägg till delegationsplanen
I avvaktan på ny delegationsplan i och med den nya Skollagen bör tillägg göras för
de tre olika skolformerna som finns inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
Åtgärder mot kränkande behandling

14 a kap Skollagen

Aktuella bestämmelser i Diskrimineringslagen gällande
undervisning

Diskrimineringslagen
(2008:567)

Delegation ges till rektor/chef inom gymnasieskolorna och vuxenutbildningen samt
rektor gymnasiesärskolan.
Programfördjupning ska erbjudas enligt Skollagen 5 kap
17 §. Huvudmannen beslutar vilka kurser som ska erbjudas
som programfördjupning.

5 kap 17a §

Delegation ges till rektor/chef.
Huvudmannen beslutar om vilka kurser som ska erbjudas
som individuellt val. Eleven har dock rätt att som individuellt
val läsa vissa specificerade kurser

5 kap 18 §

Delegation ges till rektor/chef.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

tilläggen införs i delegationsplanen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 70
Delegation – avskrivning av fakturafordran
Redovisningsenheten går löpande igenom förvaltningarnas utestående kundfordringar och när dessa är obetalda efter ett halvår överlämnas dessa till inkassoföretag för indrivning om inte det finns särskilda skäl att avvakta. I samband med
detta görs en avskrivning av fordran i kommunens kundreskontra.
Beslut om denna avskrivning fattas av respektive förvaltning eller nämnd beroende
på vad respektive nämnds delegationsordning säger. Utbildningsförvaltningens
delegationsplan som antogs i januari 2003 reglerar inte denna åtgärd. Således är det
utbildningsnämnden som fattar beslut om avskrivning av fakturafordran.
Detta beslut är av expeditionskaraktär och borde därför delegeras till förvaltningschefen i vart fall för belopp upp till två basbelopp.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 november 2010, § 49, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

delegera till förvaltningschefen att besluta om avskrivning av fordran
upp till ett belopp av två basbelopp

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 71
Sammanträdesplan 2011
Förslag till sammanträdesplan för 2011 redovisas,
Utbildningsnämnden beslutar fastställa sammanträdesplanen för 2011.
_______________
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§ 72
Delegeringsärenden
Beslut om lärarnas arbetsår för 2011/2012. UN2010.387.020
Beslutsattester från 1 september 2010. UN2010.21.020
Svar på ”Granskning av Östersjöskolans kontanthantering”. UN2010.288.007
Remissvar ”Medborgarundersökning 2010”. UN2010.289.106
Hänskjutande av arbetsmiljöansvaret för gymnasiebiblioteken. UN2010.308.026
AV-avgifter vårterminen 2011. UN2010.315.612
Lärlingsprogrammet förs över till af Chapmangymnasiet. UN2010.373.612

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 73
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
________________
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§ 74
Anmälningsärenden

Sign

K-G Svensson

UN2010.360.009

Tackkort.

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

UN2010.341.041

§ 169
Budget 2011 och plan 2012-2013.

Kommunstyrelsen

UN2010.369.041

§ 228
Oförändrad prissättning – försäljning
måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde från och med den
1 januari 2011

Kommunstyrelsen

UN2010.368.020

§ 233
Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

UN2010.337.004

§ 145
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 september 2010

Kommunfullmäktige

UN2010.338.042

§ 146
Miljöbokslut för år 2009

Kommunfullmäktige

UN2010.339.042

§ 148
Komplettering av Kommunfullmäktiges beslut i samband med
behandling av delårsrapport april
2010

Kommunfullmäktige

UN2010.340.042

§ 149
Delårsrapport per den 31 augusti
2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2010.349.102

§ 171
Val av kommunalråd

Kommunfullmäktige

UN2010.377.102

§ 174
Kommunala val samt Karlskrona
kommuns medverkan vid val av
ombud till Sveriges kommuner och
landstings kongress
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Kommunfullmäktige

UN2010.378.102

§ 177
Regler för ersättare

Kommunfullmäktige

UN2010.379.002

§ 178
Riktlinjer för attest

Kommunfullmäktige

UN2010.380.041

§ 179
Fastställande av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011

Socialnämnden

UN2010.384.704

§ 127
Enkät, Karlskronaungdomars drogvanor

Skolinspektionen

UN2010.388.632

Tillsyn Fischerströmska gymnasiet

Skolinspektionen

UN2010.382.631

Kvalitetsgranskning av betygssättning i John Bauergymnasiet
i Karlskrona

Skolinspektionen

UN2010.321.631

Bidrag för riksrekryterande utbildning
med särskild variant inom Naturvetenskapsprogrammet och Estetiska
programmet vid Kalmar Waldorfskola

Skolinspektionen

UN2010.370.631

Bidrag för riksrekryterande utbildning
med egna examensmål vid Kalmar
Praktiska Gymnasium i Kalmar
kommun

Skolinspektionen

UN2010.336.631

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan John Bauergymnasiet
i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.366.632

Skolbeslut för gymnasiesärskola efter
tillsyn av Kilströmska gymnasiet i
Karlskrona kommu

Skolinspektionen

UN2010.303.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Helgesbogymnasiet i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.307.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Aspero
Idrottsgymnasium i Karlskrona
kommun

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

9 december 2010
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sign

16

Sammanträdesprotokoll

Skolinspektionen

UN2010.347.619

Kvalitetsgranskning samhällskunskap
i gymnasieskolan

Skolinspektionen

UN2010.347.619

Kvalitetsgranskning av Törnströmska
gymnasiet i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2010.321.631

Överföring av gymnasieutbildning vid
den fristående gymnasieskolan Kalmar
Waldorfskola i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2009.151.619

Uppföljning av kvalitetsgranskning av
skolsituationen för elever med
funktionsnedsättning i gymnasieskolan
i af Chapmangymnasiet i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

UN2010.269.631

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan Karlskrona Praktiska
gymnasium

Skolinspektionen

UN2010.200.631

Bidrag till nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående symnasieskolan Calmare Internationella Skola
i Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2010.307.631

Beslut efter tillsyn av den fristående
gymnasieskolan Aspero Idrottgymnasium i Karlskrona

Skolinspektionen

UN2010.138.631

Bidrag till nationellt godkänd idrottsutbildning

Skolinspektionen

UN2009.151.619

Skolbeslut efter tillsyn av Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona

Skolinspektionen

UN2009.151.619

Uppföljning av kvalitetsgranskning
av Ehrensvärdska gymnasiet

Rektor/chef af Chapmangymnasiet

UN2009.151.619

Kvalitetsgranskning av skolsituationen
för elever med funktionsnedsättning
i gymnasieskolan vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona kommun

Skolverket

UN2010.376.612

Vad gymnasieutbildning på nationella
program får kallas
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Skolverket

UN2010.330.612

Beslut angående ansökan om riksrekryterande estetisk spetsutbildning

Skolverket

UN2010.277.612

Beslut angående ansökan om riksrekryterande utbildning för sjöfartsutbildning

KS ordförande

UN2010.284.612

Uppdrag till kommunchefen att ta fram
förslag till projekt för 16-19-åringar
som inte går i gymnasieskolan

Lärare Elprogrammet

UN2010.305.612

El- och energiprogrammet, Datoroch kommunikationsteknik

_______________
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§ 75
Övrigt
Eva-Marie Malmgren frågar vad som händer i frågan om vuxenutbildningens
lokaler.
_______________

Ordföranden, 1:e v ordförande. 2:e v ordförande och utbildningschefen tackar
alla för gott samarbete under mandatperioden och önskar alla en riktigt god jul.
_______________

Sign

Sign

Sign

