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Sammanträdesdatum

1 mars 2012

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 1 mars 2012 kl 08.30 – 12.15

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Sandra Bengtsson (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Mikael Hammarin (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Axel Skröder (M)

ersättare

Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

utbildningschef
kvalitetschef
controller
controller
utvecklingschef
personalspecialist

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

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anna Ekström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 7 mars 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 1 - 10

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Anna Ekström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 mars 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
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§1
Information
- 3KHV-rapporten UN2011.397.619
Lena Netterstedt och Anders Svensson informerar om rapport från nätverket
3KHV (Kalmarsunds Gymnasieförbund, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och
Halmstad) som bl a innehåller:
- antalet elever i gymnasieskolan
- kostnad/elev
- undervisningskostnad/elev
- lokalkostnad/elev
- läromedelskostnad/elev
- slutbetyg
- grundläggande behörighet
________________

- Medarbetarenkäten 2011 UN2012.75.020
Marianne Hansson redovisar resultatet av medarbetarenkäten. Svarsfrekvensen i utbildningsförvaltningen var 68%.
_______________
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning per den 31 januari 2012
UN2012.76.041
Prognos
Det finns flera osäkerhetsfaktorer som kan påverka utfallet vid årets slut. Ovan
prognos förutsätter att förvaltningens avsatta reserv kan disponeras för att
täcka eventuella underskott som kan uppstå genom nedan osäkerhetsfaktorer:
- Elevernas val av program och huvudman
- Den nya gymnasiereformen med bland annat nytt läromedel, personalomställningar utifrån ändrade kompetensbehov, ökad undervisningstid
i karaktärsämnen
- Ny förordning för vuxenutbildningen som gäller från och med 1 juli 2012
- Ökad tillströmning av elever till vuxenutbildningen
- Ökad andel egenfinansierade SFI-elever (anhöriginvandrare/studenter
från BTH).
-

Inför 2013
Gällande budgetbeslut innebär i stort sett oförändrade ramar för utbildningsförvaltningen de kommande åren. Ovan osäkerhetsfaktorer kommer att följa
med till 2013. Från den 1 juli 2013 kommer ny förordning för gymnasiesärskolan att gälla, där det ännu inte är känt hur tillämpningen kommer att se ut.
Sign

Sign
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§2
Årsredovisning och personalbokslut 2011
Utbildningsnämndens verksamheter visar en negativ avvikelse i förhållande
till nämndens ram om 245,4 mnkr. Utfallet per den 31 december utgick till
ett underskott -3,4 mnkr.
De ekonomiska uppföljningarna under året har pekat mot ett underskott vid
årets slut. Ny skollag och gymnasiereform med nya program och struktur har
gjort det ytterst svårt att bedöma årets utfall. Reformen innebar bland annat
en helt ny sökbild till programmen än tidigare år. Vid höstterminsstarten valde
60 % av eleverna studieförberedande program och 40 % yrkesprogram.
Tidigare år har det varit omvänt förhållande.
Totalt har prognosen för året uppgått till ett underskott om 9,6 mnkr, varav 5
mnkr har avsett den nya gymnasiereformen, 3,9 mnkr i ökade kostnader för
interkommunalt netto och 0,7 mnkr i avvecklingskostnader för AV-centralen.
När underskotten blivit kända har åtgärder vidtagits med direkt effekt genom att
reserver och insatser för att förbättra och utveckla kvalité- och uppföljningsarbetet har skjutits framåt för att verkställas 2012. Dock kunde inte åtgärder
verkställas för det prognostiserade underskottet om 2 mnkr som uppkom efter
oktober månads uppföljning. Vidare har verksamheterna haft svårt att infria det
generella sparbetinget om 0,3 % om beslutades om i september.
Utfallet blev ytterligare -1,4 mnkr i förhållande till prognosen i oktober vilket
berodde bland annat på högre avvecklingskostnader för AV-centralen, utfallet
för interkommunalt netto blev något sämre än prognos, ökade kostnader för
handledning på modersmål, Törnströmska gymnasiets svårigheter att anpassa
sin organisation till minskad elevvolym samt IT-kostnad om 200 tkr som inte har
fakturerats barn- och ungdomsförvaltningen.
Vuxenutbildningen flyttade till nya lokaler i slutet av året. Placeringen har
medfört en ökad tillgänglighet och fler elever söker utbildningar. Den
gymnasiala vuxenutbildningen övergår alltmer till yrkesinriktade utbildningar.
Genom nätverket Gränslöst har verksamheten beviljats statliga medel för att
finansiera yrkesvux-utbildningar. Dessa medel upphör 2012.
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En allt större grupp anhöriginvandrare har rätt till SFI-undervisning. Detta
innebär att de medel som finns för grund- och gymnasiala vuxenutbildningar
måste tas i anspråk för att klara SFI ansvaret.
Investeringsutrymmet om 4,3 mnkr har överskridits till 4,6 mnkr. Detta beror på
de lokalanpassningar som har gjorts i samband med att program har flyttat
mellan skolor och nya program som har tillkommit genom reformen.
Personalbokslutet redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 2, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet med personalbokslut för år 2011
att överlämna årsbokslutet till revisionen
att hos kommunstyrelsen begära att nämndens negativa resultat om -3,4 mkr
inte skall återställas
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

1 mars 2012

6

Sammanträdesprotokoll
UN2012.77.612
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

§3
Förslag till reviderade former för programråd
Utbildningsnämnden beslutade 2008 om nedanstående sammansättning för
lokala programråd i Karlskrona kommun benämnt Utvecklingsråd sedan 2005.
-

Rektor (ordförande)
Representanter näringsliv, högskola etc
Elevrepresentanter
Lärare

Med hänsyn till den reformerade gymnasieskolan (gymnasieförordningen
2010, 1 kap § 8) och till den lokala satsningen på Teknik College föreslås
följande förändringar:
1. Utvecklingsråden återför sin ursprungliga benämning programråd.
2. Programrådens sammansättning blir:
- Ordförande1) är en representant från näringsliv2)/högskola
eller annan eftergymnasial utbildningsform
- Elevrepresentant/-er
- Personalrepresentant/-er
- Skolledare
- Representanter näringsliv/högskola (och/eller annan eftergymnasial
skolform)
1)

Ordförande i respektive programråd för Teknikprogrammet, El- och energiprogrammet och
Fordonsprogrammet är också ledamot i lokal styrgrupp för Teknik College
2)
Med näringsliv avses här såväl arbetsgivar- som arbetstagarsidan

3. Programrådens huvudsakliga arbetsuppgifter:
- APL (arbetsplatsförlagt lärande)
- Handledarutbildning
- Resultatuppföljning och utveckling av programmet
- Utbildningsinnehåll och utbildningens nivå i förhållande till arbetsmarknadens behov och förväntningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna det reviderade förslaget avseende programråd.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign
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§4
Kommentar med anledning av revisorernas granskning av skolornas
arbete mot kränkande behandling
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört
en granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling. Syftet var att
granska om barn- och ungdomsnämndens respektive utbildningsnämndens
verksamheter bedriver ett systematiskt arbete för att såväl förebygga som
åtgärda kränkande behandling. Fördjupad granskning har, inom utbildningsnämndens verksamheter, skett vid Fischerströmska och Törnströmska
gymnasiet.
Lena Netterstedt redogör för förslag till kommentarer.
Arbetsutskottet har vid sammanträden den 16 februari 2012, § 4, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avge kommentarer till kommunrevisionen enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_______________
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Kopia till:
Revisorerna
Rektorerna
Akten

§5
Resultat av interna kontrollplanen 2011
Enligt beslut av kommunfullmäktige den 28 maj 2009 § 103 ska varje nämnd
fatta beslut om Intern kontrollplan, vilket Utbildningsnämnden gjorde den
27 januari 2011.
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 kontrollerats är betygsättningen av projektarbetet, skolornas
åtgärdsprogram samt upphandlingar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna resultatet av Interna kontrollplanen 2011
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Kopia till:
Ekonomer
Akten

§6
Reviderade friskolebidrag
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår, för
elever som påbörjat sina studier från och med höstterminen 2011, av Skollagen
(2010:800) kap 16 52-5§§ och Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 14
vad avser de nationella programmen. För introduktionsprogrammen finns
reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17 31-38§§. För elever som påbörjat
studierna före detta datum gäller de regler som finns i den numera upphävda
Skollagen (1985:1100) kap 9 8a§ och Förordningen (1996:1208) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet kap 4. Dessa
regler är i stort sett likalydande vad gäller de nationella programmen.
Utbildningsnämnden fastställde bidrag till fristående gymnasieskolor för de
program som Karlskrona kommun anordnar i egen regi vid sitt sammanträde
den 8 december 2011. Som utgångspunkt för detta beslut låg den internbudget som fastställdes samma datum.
Kommunens resursfördelning till den egna verksamheten sker enligt budget.
Därför ska även bidragen till de fristående skolorna beräknas och bestämmas
per budgetår. Om en kommun tillskjuter ytterligare resurser under löpande
budgetår ska motsvarande resurser tilldelas de fristående skolorna. Från
och med kalenderåret 2011 får kommunen möjlighet att även minska bidragen
under löpande budgetår till de fristående skolorna.
Sedan utbildningsnämndens beslut om bidragsbelopp fattades har internbudgeten justerats med anledning av sänkta personalomkostnader och sänkt
internränta. Den sänkta internräntan medför även sänkta hyror för de kommunägda lokaler som förvaltningen nyttjar. Totalt har dessa justeringar gjort att
nämndens budget reducerats med 2,9 miljoner kronor.
Med anledning av ovanstående förändringar och med stöd av reglerna i
Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 14 2§ och Förordningen (1996:1208)
om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet kap 4 2§
har därför beloppen för bidrag till fristående gymnasieskolor räknats om. De
nya bidragsbeloppen föreslås gälla från och med 1 april 2012.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2012, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidrag till fristående gymnasieskolor enligt förslaget

att

de nya bidragen ska gälla från och med 1 april 2012

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign
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Akten

§7
Utbildningsorganisation 2012/2013
Utbildningsnämnden beslutar
att

delegera till arbetsutskottet att besluta om preliminär utbildningsorganisation för läsåret 2012/2013.

_______________

Sign
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Sign
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§8
Delegeringsärenden
Attestlista 2012. UN2012.80.023
Beslut om att nuvarande lärlingar i åk 1 vid Ehrensvärdska gymnasiet går
in i lärlingsorganisationen på af Chapmangymnasiet från läsåret 2012/2013.
UN2012.29.612
Elevärende. UN4 2011.39.606
Delegationsordning för af Chapmangymnasiet läsåret 2012/2013.
UN2012.1.600

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§9
Anmälningsärenden
A

Kommunfullmäktige UN2012.40.061 § 11
Förslag till reviderad avgiftstaxa för
kopior och avskrifter av allmänna
handlingar

B

Kommunfullmäktige UN2011.403.004 § 170
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag den
1 september 2011

CD Kommunfullmäktige UN2011.401.024 § 173
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m m för år 2012

Sign

E

Kommunfullmäktige UN2011.400.250 § 174
Regler för försäljning av kommunal
mark och fast egendom

F

Kommunfullmäktige UN2011.416.041 § 228
Uppföljning per den 31 oktober för
hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

G

Kommunfullmäktige UN2011.417.003 § 230
Begäran om ändring av reglemente
för utbildningsnämnden

H

Kommunfullmäktige UN2011.418.370 § 233
Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antal jobb ska öka”

IJ

Kommunfullmäktige UN2011.419.370 § 234
Energi- och klimatprogram Karlskrona kommun 2011 - 2020

K

Kommunfullmäktige UN2011.420.610 § 245
Svar på motion om drogtester i
skolan

Sign

Sign
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L

Kommunfullmäktige UN2011.421.610 § 272
Svar på motion om införande av
föräldrainformation om skolk via
sms i Karlskrona kommuns skolor

M

Kommunfullmäktige UN2011.422.612 § 291
Svar på medborgarförslag om att
alla kommunala gymnasier borde
erbjuda en egen dator till eleverna

N

Kommunstyrelsens UN2012.42.004
allmänna utskott

§8
Redovisning av enkät digital
ärendehantering

O

Kommunstyrelsens UN2012.38.041
allmänna utskott

§9
Budget 2013 och plan 2014-2015

PQ Kommunstyrelsen UN2012.22.041

Sign

Blad

§4
Principer för internprissättning och
finansieringsprinciper vid försäljning
av måltider och livsmedel

Kommunstyrelsen UN2012.37.024

§8
Erbjudande om löneväxling

R

Kommunstyrelsen UN2012.41.030

§ 35
Redovisning av uppdrag att ta fram
lösningar för jobb i stället för bidrag

S

Kommunstyrelsen UN2012.44.030

§ 36
Redovisning av uppdrag att ta fram
lösningar för nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten

T

Kommunstyrelsen UN2012.35.610

§ 37
Redovisning av uppdrag att ta fram
lösningar för högre kunskapsresultat i grund- och gymnasieskolan

U

Kommunstyrelsen UN2012.45.030

§ 45
Dokumenthantering för EU-projekt

Sign
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VW Kommunstyrelsen UN2011.402.005 § 297
IT-investering 2012
UN2011.408.163 § 298
Verksamhetsplan 2012, funktionen
för trygghet och säkerhet
XYZ Kommunstyrelsen UN2011.407.754 § 300
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidrags tagare i Karlskrona
kommun
ÅÄÖ

UN2011.410.605 Samverkansavtal mellan Ronneby
och Karlskrona
UN2011.380.612 Samverkansavtal mellan Sölvesborgs- Bromöllas kommunalförbund och Karlskrona kommun
UN2012.30.050

Skolverket

UN2011.222.612 Beslut efter kvalitetsgranskning av
religions kunskap A vid af Chapmangymnasiet i Karlskrona
kommun

______________

Sign

Sign

Kostavtal 2012
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§ 10
Övrigt
Tommy Andersson (MP) påpekar att rektorerna inte har kallat till möte med
kontaktpolitikerna.
_______________
Henrik Larsen (M) tycker att företrädare för programråden ska bjudas in
till sammanträde med utbildningsnämnden för att informera om sin verksamhet.
_______________
Magnus Johansson (S) frågar vilken yrkestitel eleverna får som avslutar vårdoch omsorgsprogrammet.
_______________

Magnus Johansson (S) informerar om att han kommer att formulera ett brev
och skicka ut till utbildningsnämnden med sina intryck från mötet med
kommunstyrelsens allmänna utskott till vilket utbildningsnämnden begärde
företräde.
_______________
Emma Swahn-Nilsson informerar om möte med representanter från Ronneby
kommun.
_______________
Göran Palmér informerar om ”Basutbildning med fokus på specialpedagogik”
sam att representant från utbildningsförvaltningen är anmäld till konferens om
det europeiska arbetet med yrkesutbildning, mobilitet och det livslånga lärandet.
_______________
Bruno Carlsson (SD) tar upp frågor om kontaktpolitiker till Vuxenutbildningen
samt närvaro vid utbildningsnämndens arbetsutskott.
_______________
Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 12 april
§ 11

Information
- Vuxenutbildningen

§ 12

Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden februari 2012

§ 13

Begäran om ändring av verksamhetsmål för utbildningsnämnden

§ 14

Förslag till svar på motion ”Gymnasieprogram med marin inriktning”

§ 15

Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 16

Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun

§ 17

Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun

§ 18 a) Yttrande över ansökan från Jensen Education AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
§ 18 b) Yttrande över ansökan från ThorenGruppen AB om rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet
i Kalmar kommun

Sign

§ 19

Yttrande över ansökan från Sveriges ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun

§ 20

Delegeringsärenden

§ 21

Anmälningsärenden

§ 22

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

12 april 2012

Plats och tid

Vuxenutbildningens lokaler
torsdagen den 12 april 2012 kl 08.30 – 11.20

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Axel Skröder (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)

ersättare

Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

utbildningschef
controller
controller
utvecklingschef
personalspecialist
administrativ chef
rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Pia Brante
Mikael Thornéus, § 11

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 20 april 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 11 - 22

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 23 april 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
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§ 11
Information
- Vuxenutbildningen
Rektor Mikael Thornéus informerar om Vuxenutbildningens olika verksamheter.
________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 12
Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden februari 2012
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 255,8 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 29 februari 2012 uppgår
till en negativ avvikelse – 0,1 mnkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande.
- Gymnasieskolorna
- 0,5 mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux - 1,0 mnkr
- Gemensamma verksamheter
+1,4 mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett under skott om 0,1 mnkr. Avvikelserna
varierar mellan verksamheterna och en förklarande faktor är att budget och
utfall inte fullt ut är periodiserade. Gymnasieskolan har något färre elever än
budgeterat vilket genererar en minskad resurstilldelning. Skolorna har svårigheter att föra direkta anpassningar till volymförändringar som ger direkta
ekonomiska effekter.
Periodens underskott för vuxenutbildningen beror på att uppdragsutbildningen
inte har fakturerat de utbildningar som verksamheten genomför. De gemensamma verksamheterna visar ett överskott som beror på periodisering av det
interkommunala nettot. Under perioden februari-april inkommer fakturor från
andra kommuner liksom fakturering ser till andra kommuner.
Personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltalen för perioden 11.12 – 12.01
som bl a innhåller:
- antal tillsvidareanställda månadsavlönade
- antal visstidsanställda månadsavlönade
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar per anställd/kön
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna budget- och personaluppföljning per den 29 februari 2012.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 13
Begäran om ändring av verksamhetsmål för utbildningsnämnden
februari 2012
Skolverket har våren 2012 presenterat en rapport ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”.
Rapporten är en kvalitativ studie i hur den kommunala huvudmannen förhåller sig till den nationella styrningen av skolan. Rapporten pekar på olika
kommuners tolkning av huvudmannens uppdrag och hur detta påverkar
likvärdigheten och måluppfyllelsen. Rapporten visar också på att styrningen
tenderar att ske mer ensidigt mot nyckeltal och jämförelser. Detta menar man
bidrar till de bestående bristerna i de grundläggande förutsättningarna för
skolverksamhetens kvalitet och rektors ledarskap.
De nationella målen i styrdokumenten ses mer som ambitiösa visioner än
som underlag för styrning i skolan. Målen är satta att vara en utgångspunkt
för huvudmannen för att skapa en ändamålsenlig skolverksamhet och för
att bedöma de uppnådda resultaten. Om resultaten visar att de nationella
målen inte är nådda är det huvudmannens ansvar att vidta åtgärder som
höjer kvaliteten i skolan. Genom de nationella målen vill staten garantera
likvärdighet och kvalitet i landets skolor. De olikheter som finns mellan landets
kommuner kan förklaras av att varje kommun istället för de nationella styrdokumenten skapar en egen uppsättning mål som utgångspunkt för skolans
styrning. Dessa mål blir styrande för den aktuella skolnämnden och följs i
den kommunala uppföljningen. I praktisk handling underordnas det statliga
kraven den kommunala prioriteringen. Detta innebär enligt rapporten att
skolverksamhetens bristande måluppfyllelse kan fortgå år från år.
Mot bakgrund av bland annat denna rapport anser utbildningsnämnden att
man inte kan ha andra mål än de staten anger i styrdokumenten. Endast i
de fall inga mål finns formulerade kan kommunen sätta egna.
Mål i dag:
- Andelen elever som går ut gymnasiet med godkända betyg ska öka årligen.
Det långsiktiga målet ska vara 100%
- Andelen elever som fullföljer en påbörjad gymnasieutbildning ska öka årligen
från dagens nivå för att under denna planeringsperiod nå minst 90%.
- Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser under
läsåret ska öka årligen för att år 2013 vara minst 80%
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Förslag till nya verksamhetsmål 2012 – 2014
- Samtliga elever ska ges stöd och förutsättningar att nå minst godkänd nivå
i alla kurser.
- Andelen elever som fullföljer en påbörjad nationell gymnasieutbildning inom
fyra år, ska öka årligen från dagens nivå för att under planeringsperioden nå
minst 90%.
- Andelen kursdeltagare inom vuxenutbildningen som slutför sina kurser inom
grundläggande vuxenutbildning ska vara 100%och inom gymnasial
vuxenutbildning och yrkesvuxutbildning vara minst 85% inom vardera
utbildningsform.
- Andelen kursdeltagare som nått godkänt på nationella slutprov SFI
- B-nivå skall vara 90%
- C-nivå skall vara 95%
- D-nivå skall vara 75% vid planeringsperiodens slut.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

begära att kommunfullmäktige fastställer ändrade verksamhetsmål
för utbildningsnämnden enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

§ 14
Förslag till svar på motion ”Gymnasieprogram med marin inriktning”
Utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att, med anledning av motionen ”Gymnasieprogram med marin inriktning”, utreda
möjligheterna att starta ett gymnasieprogram med marin inriktning.
I Karlskrona finns sedan länge en fartygsteknisk gymnasieutbildning som
efter senaste gymnasiereformen benämns riksrekryterande Sjöfartsutbildning.
Utbildningen tillhör Törnströmska gymnasiet.
Efter diskussioner mellan företrädare för Törnströmska gymnasiet och
Marinen, Kustbevakningen, Stena Line, Sveriges Reareförening, Baltic
Offshore och Sjöfartshögskolan framkom att branschen är nöjda med
innehållet i befintlig Sjöfartsutbildning vid Törnströmska gymnasiet och ser
idag inga behov av förändringar av utbildningen.
Alla yrkesprogram i gymnasieskolan ska ha ett s k programråd där branschföreträdare tillsammans med skolans personal arbetar med innehåll, kvalitet,
arbetsplatsförlagd undervisning etc för den gymnasiala yrkesutbildningen.
Samtliga branschföreträdare kommer framöver att stödja programrådet för
Sjöfartsutbildningen i Karlskrona.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
Utbildningsnämnden beslutar att föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
________________
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Kopia till:
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Akten

§ 15
Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om godkännande som
huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar län
CIS Kalmar AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få starta
utbildningen:
- Teknikprogrammet, inriktning teknik
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 25 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 75 elever för utbildningsprogrammet och fullt utbyggd
verksamhet anges till 300 platser år 2015 (inklusive nuvarande antal
utbildningsplatser på övriga program).
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2012/2013
erbjuda Teknikprogrammet med 32 utbildningsplatser.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för samverkan. Ett
ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala huvud-
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mannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal och
lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som nedläggning av
utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 16
Yttrande över ansökan från Ljud och Bildskolan LBS AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Ljud & Bildskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningen:
- Estetiska programmet, inriktning bild och formgivning
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 20 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 60 elever på utbildningen år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att from läsåret
2012/2013 inte längre erbjuda Estetiska programmets inriktning Bild och
formgivning på grund av det låga antalet förstahandssökande. De övriga
inriktningarna musik, estetik och media, samt teater erbjuds med tillsammans
48 platser.
Den kommunala gymnasieskolan avser att även fortsatt erbjuda det
riksrekryterande Estetiska programmet Spelgrafik och animation, med 16
utbildningsplatser per årskurs .

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
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elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 17
Yttrande över ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande
som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun
Plusgymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningarna:
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
- Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi
- Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 24 elever per utbildning
och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 72 elever per utbildning och det totala
antalet elever för Plusgymnasiet anges till 216 år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2012/2013
erbjuda Naturvetenskapsprogrammet med 64 utbildningsplatser.
Ekonomiprogrammet erbjuds med 48 platser och
Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuds med 90 platser.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
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utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

_______________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§18 a
Yttrande över ansökan från Jensen Education AB om rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium
i Kalmar kommun
JENSEN education AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningarna:
- Samhällsprogrammet, inriktning beteendevetenskap
- Samhällsprogrammet, inriktning medier, information och kommunikation
Antalet elever per sökt utbildning beräknas till 32 elever per årskurs. Detta ger
fullt utbyggt 96 elever per utbildningsprogram och fullt utbyggd verksamhet
anges till 192 platser år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2012/2013
erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet med 90 utbildningsplatser.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
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samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 18 b
Yttrande över ansökan från ThorenGuppen AB om rätt till bidrag för
utbildning vid den fristående gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i
Kalmar kommun
ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2013 få
starta utbildningarna:
- Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktningarna husbyggnad; mark- och
anläggning samt inriktningen måleri
- El- och energiprogrammet, inriktningen elteknik
- Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna personbil; karosseri och
lackering
- Handels- och administrationsprogrammet, inriktningen handel och service
- Hantverksprogrammet, inriktningen frisör
- Hotell- och turismprogrammet, inriktningarna hotell och konferens respektive
turism och resor
- Industritekniska programmet, inriktningen svetsteknik
- VVS- och fastighetsprogrammet, inriktningen VVS
- Vård- och omsorgsprogrammet
Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 3 – 6 elever per
inriktning och årskurs. Detta ger för fullt utbyggd verksamhet 151 elever år
2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
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Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att from läsåret
2012/2013 erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet med 48 platser; El- och
energiprogrammet med 16 platser; Fordons- och transportprogrammet med 32
platser; Hotell- och turismprogrammet med 16 platser; Hantverksprogrammet
(florist och frisör) erbjuds med 34 platser; VVS- och fastighetsprogrammet med
10 platser och slutligen erbjuds Vård- och omsorgsprogrammet med 32
utbildningsplatser. För Handels- och administrationsprogrammet föreslås
ingen antagning. Industriprogrammet erbjuds ej i kommunen.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av
gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för
samverkan. Ett ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en
plötslig nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det
kommunala huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för
personal och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller
respektive friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en
högre kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens
kostnader ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till
fristående huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till
friskoleaktörer.
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Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i
Karlskrona kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 19
Yttrande över ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i
Karlshamns kommun
Sveriges Ridgymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten
2013 få starta utbildningen:
- Naturbruksprogrammet, inriktning lantbruk
- Naturbruksprogrammet, inriktning djur
Ansökan avser primärt inriktningen lantbruk, sekundärt avses inriktningen djur.
Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 24 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 72 elever för utbildningsprogrammet år 2015.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med Ronneby kommun respektive
med Samverkan Sydost kommunerna, ett avtal som omfattar Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
kraftigt ökad konkurrens, ändrade ägarförhållanden och minskat elevunderlag
har medfört förändrade förutsättningar, såväl för Karlskrona kommun som för
övriga kommuner i regionen.
Konkurrensen mellan friskoleaktörer utgör fortsatt en ekonomisk riskfaktor för
respektive kommun och för samverkansområdet. Konkurrensen om allt färre
elever i kombination med fler etablerade friskolor kan på sikt äventyra
inblandade aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade
utbildningsutbud, stabil verksamhet.
Elevminskningen med början 2009/2010, beräknas resultera i ett 20 % lägre
elevunderlag år 2015 för Karlskrona kommun. Kommunen har, enligt gällande
skollag, ansvaret för att tillhandahålla ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar av god kvalitet, i egen regi eller inom ramen för samverkan. Ett
ansvar som kan bli ekonomiskt kännbart vid händelse av en plötslig
nedläggning av en etablerad fristående gymnasieskola. Det kommunala
huvudmannaskapet innebär långsiktiga ekonomiska åtaganden för personal
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och lokaler som kräver framförhållning, såväl vid nyetablering som
nedläggning av utbildningsprogram.
Samtidigt ger nuvarande skollag utrymme för fristående huvudmän att, inom
ramen för befintliga tillstånd, fritt utöka antalet erbjudna platser vilket innebär
ökade svårigheter för kommunen och samverkansområdet, att långsiktigt
planera för och dimensionera verksamheten i förhållande till förväntade behov.
Ekonomiskt utrymme saknas för ett utbildningsutbud på kommunal
gymnasieskola parallellt med motsvarande utbud på en eller flera gymnasiala
friskolor. Antingen kan den kommunala utbildningen inte erbjudas eller så blir
utbildningen inte ekonomiskt försvarbar, vare sig för kommunen eller respektive
friskoleaktör att anordna. Mindre kostnadseffektiva grupper ger en högre
kostnad per elev oavsett huvudman. Det innebär att kommunens kostnader
ökar, antingen för egen verksamhet eller genom högre bidrag till fristående
huvudmän.
På sikt fungerar därutöver aktuell modell för finansiering av fristående skolor
kostnadsdrivande för den kommunala utbildningsverksamheten, då ökade
kostnader för kommunal verksamhet medför en högre bidragsnivå till friskoleaktörer.
Eventuella ökade kostnader innebär, med nuvarande kostnadsläge i Karlskrona
kommun, risk för en försämrad utbildningskvalitet i den kommunala
utbildningsverksamheten.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________
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§ 20
Delegeringsärenden
Förslag till utbildningsorganisation för de kommunala gymnasieskolorna
i Karlskrona år 1 2012/2013. UN2012.79.612
Delegering av arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågorna inom utbildningsnämndens ansvarsområde. UN2012.85.026
Interkommunala ersättningar för elever från annan kommun som studerar
vid Karlskrona kommuns kommunala gymnasieskolor under vårterminen
2012. UN2012.110.605
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 21
Anmälningsärenden
A

Kommunfullmäktige UN2012.111.102 § 33
Kommunala val

B

Kommunfullmäktige UN2012.114.041 § 143
Kommunfullmäktiges ramar för
upplåning, utlåning och borgensteckning år 2012

CD Skolinspektionen

______________
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§ 22
Övrigt
Kontaktpolitikerverksamheten diskuteras.
_______________

Sign

Sign

Blad

23

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 14 juni
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- Spelgrafik och animation Törnströmska gymnasiet

§ 24
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§ 25

af Chapmanskolans svar till Skolinspektionen angående religionskunskap A

§ 26

Kvalitetsredovisning vårterminen 2011

§ 27

Förslag till sammanslagning av Kilströmska och Törnströmska
gymnasieskolorna
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Plats och tid

Törnströmska gymnasiets lokaler
torsdagen den 14 juni 2012 kl 08.30 – 11.30

Beslutande

ordförande
1:e v ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S) fr o m kl 11.00 (beslutssammanträdet)
Mikael Hammarin (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)

tjänstgörande
ersättare

Jonna Lengstedt (S)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)

utbildningschef
controller
controller
kvalitetschef
rektor
biträdande rektor
lärare
rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Lena Netterstedt
Håkan Petersson, §23
Britt-Louise Rickardt, §23
Pascal Deraed, §23
Leif Petersson, §25

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonas Sandström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 27 juni 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 23 - 31

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jonas Sandström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 27 juni 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
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§ 23
Information
- Spelgrafik och animation, Törnströmska gymnasiet
Håkan Petersson, Britt-Louise Rickardt och Pascal Deraed informerar om
den estetiska spetsutbildningen Spelgrafik och animation.
________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

§ 24
Uppföljning april 2012
Utbildningsnämndens verksamheter visar ett negativt utfall för perioden om
-0,2 mnkr. I utfallet för perioden har förvaltningen inte godkänt
måltidsdebiteringen för april som motsvarar ca 600 tkr på grund av
felaktigheter i underlaget.
Prognosen för året bygger på hittills kända faktorer och antagande. Med
hänvisning att medel går före mål kommer utfallet att rymmas inom tilldelad ram. Behovet av stödinsatser till både gymnasieelever och vuxenstuderande kommer därmed inte att tillgodoses i den omfattning som det
finns behov av.
Elevkullarna minskar under kommande år, trots detta ser elevbilden god ut
till de kommunala skolorna. Några program och inriktningar har haft för få
sökande och kommer inte att starta. Elevtillströmningen till annan huvudman är större än budgeterat. Framförallt har fler elever valt fristående
skola, men variationerna mellan skolor och program är stora varför några
skolor har valt att inte starta tidigare planerade utbildningar. Vilka
konsekvenser detta kommer att få blir känt först vid terminsstart.
Vuxenutbildningens flytt till Trossö har inneburit att fler elever vill studera.
De ytterst knappa resurserna medför dock att många elever nekas plats.
Det statliga bidraget för yrkesvuxutbildningar kommer också att upphöra
under året. Antal sfi-studerande ökar långsamt, men andel studerande
med flyktingbakgrund (finansierade med statliga medel via
socialförvaltningen) minskar drastiskt vilket får till följd att vuxenutbildningen måste finansiera en större andel av verksamheten med egna
medel.
Investeringsutrymmet om 2,5 mnkr kommer att nyttjas under året.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att
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godkänna uppföljningen per den 30 april och överlämna densamma till
kommunstyrelsen
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Särskilt yttrande
Jonas Sandström (S) lämnar på socialdemokraternas vägnar särskilt yttrande
enligt följande:
”Utbildningsnämndens prognos för det ekonomiska utfallet för 2012 är ett
nollresultat, d v s vi håller den budget vi blivit tilldelade. Men för att göra det
måste vi avstå från insatser som vi borde gjort för att följa skollagen bland
annat i den del där man slår fast att varje elev har rätt till det stöd som behövs
för att eleven ska nå så långt som möjligt efter sina förutsättningar.
Vi vill uppmärksamma fullmäktige om att ansvaret för att de kommunala
skolorna i Karlskrona följer skollagen åvilar den församlingen. Det är kommunfullmäktige som är mottagare av det kommunala huvudmannaskapet. Kommunfullmäktige har sedan givit utbildningsnämnden i uppgift att driva skolverksamheten men ansvaret för att leva upp till skollagens krav kan man aldrig delegera
bort.
Det är, vilket också uttalats i tjänstemannatexten, uteslutet att nämnden klarar
att leva upp till skollagens krav med den resurs vi blivit tilldelad. Vi utgår därför
att fullmäktige tar en allvarlig diskussion om hur man förvaltar huvudmannaskapet för Karlskronas gymnasieskolor.”
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar följande tilläggs-attsats
att utbildningsnämnden till dagens protokoll tar det särskilda yttrandet
som lämnats av den socialdemokratiska gruppen och att yttrandet
bifogas till ärendet då det sänds vidare till kommunstyrelsen
och fullmäktige.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jonas Sandströms tilläggsattsats och finner att utbildningsnämnden avslår denna.
Votering begärs.
Följande voterings godkänns: den som bifaller Jonas Sandströms förslag
röster ja och den som avslår detsamma röstar nej.
Följande röstar ja: Jonas Sandström (S), Ulrika Svensson (S), Mikael
Hammarin (S), Jonna Lengstedt (S), Inger Persson (S), Marie Toresten (S)
och Bruno Carlsson (SD).
Följande röstar nej: Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C),
Henrik Larsen (M), Yjvesa Mujaj (M) och Hans-Göran Håkansson (FP).
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 5 nej-röster att bifalla
Jonas Sandströms yrkande.
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Reservation
Femklövern reserverar sig mot beslutet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna uppföljningen per den 30 april och överlämna densamma till
kommunstyrelsen

att

utbildningsnämnden till dagens protokoll tar det särskilda yttrandet
som lämnats av den socialdemokratiska gruppen och att yttrandet
bifogas till ärendet då det sänds vidare till kommunstyrelsen
och fullmäktige.
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Kopia till:
Akten

§ 25
af Chapmanskolans svar till Skolinspektionen angående religionskunskap A
Rektor Leif Petersson informerar.
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av undervisningen i
religionskunskap A vid 47 skolor i riket såväl kommunala som fristående.
af Chapmangymnasiet var en av de utvalda.
Varje skola får en rapport och ett beslut. Dessutom sammanställs en rapport
över alla skolorna.
Rektor för skolan har formulerat ett svar där han i samverkan med undervisande lärare beskriver hur undervisningen ska förbättras inom de tre utvecklingsområden som inspektionen lyfter fram.
Undervisning behöver i högre utsträckning ge eleverna möjlighet att utveckla
sin förmåga att reflektera och analysera utifrån en etisk och moralisk utgångspunkt.
Undervisningen behöver i större utsträckning bygga på de frågor som eleverna
är intresserade av så dessa ges reellt inflytande.
Skolan behöver utveckla användningen av IT-verktyg så eleverna får en tidsenlig undervisning.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden
att

ta svaret till protokollet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget
_______________
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Kopia till:
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§ 26
Kvalitetsredovisning vårterminen 2011
Enligt förordningen SFS 1997:702 om kvalitetsredovisning inom skolväsendet,
ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av
verksamheten.
Förutsättningar, resultat, måluppfyllelse samt åtgärder av brister ska
redovisas. Antalet anmälda kränkningar ska sedan 2008 också anges.
Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning omfattar denna gång
vårterminen 2011 eftersom den nya skollagen med det systematiska
kvalitetsarbetet gäller från och med 1 juli 2011.
Det sammanlagda betygssnittet har minskat med en tiondel. Andelen slutbetyg
och andelen elever som får grundläggande behörighet har sänkts med en
respektive två procent medan andelen elever som avslutar studierna inom fyra
år ligger på samma nivå som tidigare.
Även om resultaten för de elever som erhållit betyg i jämförelse med riket är
goda har vi många elever som inte får slutbetyg eller behörighet till högskola/
universitet så arbetet för att öka måluppfyllelsen fortsätter.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §24, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna Kvalitetsredovisningen för vårterminen 2011

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012
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Sammanträdesprotokoll
2012.214.612

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Akten

§ 27
Förslag till sammanslagning av Kilströmska och Törnströmska
gymnasiet
Vid årsskiftet 2011-2012 skapades en gemensam Resurs- och stödenhet inom
utbildningsförvaltningen. I samband med detta internrekryterades rektor för
Kilströmska gymnasiesärskolan till tjänsten som chef för den nya Resurs- och
stödenheten. Under våren 2012 fram till den 30 juni 2012 har ledningsfrågan
lösts genom att rektor för Törnströmska gymnasiet också har upprätthållit
tjänsten som rektor för Kilströmska gymnasiet.
Denna lösning har fungerat bra under våren och lösts med hjälp av arbetslagsansvariga inom Kilströmska gymnasiet. Enheten som också består av Arenaskolan på Rosenholm har haft en separat budget och fungerat som ett eget
rektorsområde. Utbildningschefen har under mars månad träffat arbetslagen vid
Kilströmska gymnasiet och fått en uppföljning av hur verksamheten fungerat
under våren så här långt. I samband med dessa möten har frågan om en
formell sammanslagning av rektorsområdena diskuterats.
Personalgruppen har inga invändningar mot en sammanslagning men pekar på
att det är väsentligt att det i så fall även i framtiden finns en egen budget och
fördelning från förvaltningen. Personalen menar också att föräldragruppen är
informerad om dagens lösning och att en sammanslagning är av formell
karaktär.
En risk- och konsekvensanalys har gjorts.
Underlaget har varit utsänt till de fackliga organisationerna för att ge möjlighet
till komplettering av risk- och konsekvensanalysen.
En uppföljning av sammanslagningen genomförs av utbildningsförvaltningen
hösten 2013.
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §26, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Kilströmska gymnasiesärskolan (inklusive Arenaskolan) upphör som eget
rektorsområde fr o m 1 juli 2012

att

gymnasiesärskolans verksamheter ingår som en egen skolform vid Törnströmska gymnasiet från samma datum

att

gymnasiesärskolan erhåller en egen budget baserad på den resurstilldelning som lämnas från utbildningsnämnden

att

rektor för Törnströmska gymnasiet skapar den interna ledningsstruktur
som är mest lämplig för att leda verksamheten

att

arbetet med att skapa den nya organisationen och programutbudet i
Gysär 2013 omgående ska påbörjas.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012
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Sammanträdesprotokoll
2012.215.002

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Håkan Karlsson
Akten

§ 28
Angående revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Prövning om en elev skall tas emot i särskolan är delegerat till rektor för
särskoleverksamheten. Eftersom beslut att tas emot i gymnasiesärskolan är
kopplat till ett myndighetsutövande och ett utredningsförfarande samt att eleven
därefter har möjlighet att välja gymnasiesärskola bör detta inte vara kopplat till
en gymnasiesärskola utan som övrig antagning vara fristående från enskild
skola.
Ansvar för bedömning och utredning förläggs till verksamhetschef för Resursoch stödenheten, tidigare rektor för särskolan som idag har kompetens i frågan.
Detta kompetenskrav kommer att vara knuten till tjänsten i framtiden. Därför
föreslås att chefen för Resurs- och stödenheten ges denna delegation.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 31 maj 2012, §27, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

delegationsordningen ändras enligt förslaget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

14 juni 2012
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 29
Delegeringsärenden
Beslut om vikarierande rektor vid ordinarie rektorers sommarsemester.
UN2012.154.023
Delegering av uppgiften angående det systematiska kvalitetsarbetet enligt
Skollagen 4 kap §§2-7 till biträdande rektor på af Chapmangymnasiet.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 30
Anmälningsärenden

Sign

A

Kommunfullmäktige UN2012.143.041 § 56
Uppföljning per den 29 februari 2012 för
hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

B

Kommunfullmäktige UN2012.144.041 § 59
Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona
kommun 2012

CD Kommunstyrelsen

UN2011.415.106 § 95
Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i grund- och gymnasieskola

E

Kommunstyrelsen

UN2012.126.030 § 101
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för jobb istället för bidrag och
redovisning av uppdrag att ta fram lösningar för nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

F

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

UN2012.121.041 § 21
Bokslutsberedning 2011

G

Skolinspektionen

UN2012.50.631

H

Skolinspektionen

UN2012.128.631 Beslut angående ansökan om godkännande
av Nordens Teknikerinstitut AB som
huvudman för gymnasieskola i Karlskrona
kommun

IJ

Sveriges kommuner UN2012.125.040 Vårpropositionen för år 2012
landsting

Sign

Sign

Avskrivning av ärenden angående ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB
om godkännande som huvudman för
fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun

Sammanträdesdatum

Blad

14 juni 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Övrigt
Henrik Larsen (M) informerar om sammanträde med Kommunala
Handikapprådet.
_______________
Bruno Carlsson (SD) tar upp diskussion angående handlingar till
Utbildningsnämnden.
_______________
Politiker och tjänstemän önska varandra en glad sommar.
_______________

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 27 september 2012

Sign

§ 32

Information
- Studieavbrott
- Antagning till gymnasieskolan

§ 33

Val av ordinarie ledamot till arbetsutskottet

§ 34

Uppföljning 31 augusti 2012

§ 35

Beslut om riktlinjer och ersättning för SFI i folkhögskolor

§ 36

Förslag att starta inriktningen Socialt arbete på Barn- och
fritidsprogrammet

§ 37

Yttrande över ansökan från Niclas Adler om godkännande som
huvudman för internationell skola på gymnasienivå i Karlskrona
kommun

§ 38

Sammanträdesplan 2013

§ 39

Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation - utgår

§ 40

Delegeringsärenden

§ 41

Anmälningsärenden

§ 42

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012

Blad

2

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden
torsdagen den 27 september 2012 kl 08.30 – 11.45
Beslutande

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

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Magnus Johansson (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Mikael Hammarin (S)
Jonna Lengstedt (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)
Inger Persson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Tjänstemän

Marie Toresten (S)
Tommy Sternulf (S)
Axel Skröder (M)
Yjvesa Mujaj (M)
Michael Hess (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
utbildningschef
controller
controller
kvalitetschef
utvecklingschef
personalspecialist
skolsekreterare

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

Sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Tommy Andersson (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 28 september 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Eva Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Tommy Andersson

Sign

Sign

Sign

§ 32 - 42

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 oktober 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Eva Karlsson
__________________
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Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 32
Information
-

Studieavbrott
Kvalitetschef Lena Netterstedt informerar om SKL:s rapport,
Motverka studieavbrott - Gymnasieskolans utmaning att få alla elever
att fullfölja sin utbildning.
Informationen tas till protokollet.
____________

-

Antagning till gymnasieskolan
Utvecklingschef Tommy Rönneholm redovisar antalet sökande/
antagningar till respektive program samt redovisar antagningarna
till de fristående gymnasieskolorna.
Enligt prognosen över antalet 16-åringar kommer elevunderlaget tillfälligt
att sjunka år 2013 och 2017. Stor stigning av elevantalet väntas enligt
prognosen år 2018.
Informationen tas till protokollet.
____________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2012.204.102

§ 33
Val av ordinarie ledamot till arbetsutskottet
Ny ordinarie ledamot till utbildningsnämnden arbetsutskott
måste utses efter Magnus Johansson (S) som slutar sitt uppdrag
i nämnden.
Förslag till beslut
Mikael Hammarin (S) föreslås efterträda Magnus Johansson (S)
som ordinarie ledamot i arbetsutskottet.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att

Mikael Hammarin blir ny ordinarie ledamot i utbildningsnämndens
arbetsutskott.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2012.212.041

§ 34
Uppföljning 31 augusti 2012
Utbildningsnämndens verksamheter visar en positiv avvikelse för perioden
om 0,4 mnkr. I utfallet finns en kostnad om ca 230 tkr som avser boende
och omvårdnad för två elever vid ett RH-gymnasium (gymnasium för
rörelsehindrade). Diskussioner pågår om kostnaden ska belasta handikappförvaltningen eller utbildningsförvaltningen.
Prognosen för året bygger på hittills kända faktorer och antagande. Med
hänvisning att medel går före mål kommer utfallet att rymmas inom tilldelad ram. Behovet av stödinsatser till både gymnasieelever och vuxenstuderande kommer därmed inte att tillgodoses i den omfattning som det
finns behov av.
Eleverna har startat höstterminen och den förväntade elevminskningen har
infriats. Även i år har en större andel elever valt teoretiska program före
yrkesinriktade. Fler elever än tidigare har kommit in på sitt första val. I
förhållande till budgeterad elevorganisation har dock färre klasser och program
startat. Fler elever har valt annan huvudman vilket kommer att generera en
större budgetavvikelse. Variationerna mellan skolor och program är stora varför
några skolor med mindre antal sökande har valt att inte starta tidigare
planerade utbildningar. Budgetavvikelsen kommer att balanseras genom att
den egna organisationen har färre elever.
Statsbidraget för yrkesvux har upphört under 2012 och elever har nekats plats
då yrkesutbildningar har lagts ned i brist på ekonomiska medel. Det finns dock
förslag inför 2013 att staten ska satsa åter på yrkesutbildningar.
Investeringsutrymmet om 2,5 mnkr kommer att nyttjas under året.
Även personalnyckeltalen för mätperioden 11.12 – 12.07 redovisas.
Nämnden önskar en tydlig redovisning till nästa sammanträde gällande
elever som är i behov av särskilt stöd.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts § 34

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna uppföljningen per den 31 augusti och överlämna
densamma till kommunstyrelsen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget
________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2012.307.616

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Rektor Vuxenutbildningen
Akten

§ 35
Beslut om riktlinjer och ersättning för SFI i folkhögskolor
28 juni 2010 trädde förändringar i skollagen (1985:1100) i kraft. Samtidigt
trädde en ny förordning (2010:253) om betygsrätt för vuxenutbildning i kraft för
att tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 januari 2011.
Förordningen innebär bl a att en folkhögskola kan ges tillstånd att sätta betyg,
anordna prövning samt utfärda betyg och intyg för utbildning motsvarande
utbildning i svenska för invandrare, sfi. Ansökan om tillstånd lämnas till
Skolinspektionen. Myndigheten kan ge tillstånd under förutsättning att de krav
som följer av förordning (2010:253) är uppfyllda och att utbildningen även i
övrigt bedöms vara av god kvalitet. Flera folkhögskolor har ansökt om och fått
tillstånd av Skolinspektionen att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda
betyg och intyg för utbildning motsvarande sfi. Utbildningsanordnarna är
skyldiga att medverka i den uppföljning och utvärdering som Skolverket och
Skolinspektionen bestämmer och lämna sådana uppgifter som myndigheterna
begär. Skolinspektionen har tillsyn över utbildningarna och om kraven för
tillstånd inte längre uppfylls kan myndigheten kräva att åtgärder vidtas och, ifall
detta inte görs, återkalla tillståndet.
Efter beslutade ändringar i skollagen kan den som har rätt att delta i en
kommuns sfi ha rätt att istället delta i en folkhögskolas utbildning som
motsvarar sfi. För detta krävs att folkhögskolan har getts rätt att sätta betyg,
anordna prövning samt utfärda betyg och intyg och att folkhögskolan har
förklarat sig ha för avsikt att ta emot den sökande till utbildningen. Den som vill
delta i en folkhögskolas sfi ska anmäla detta till sin hemkommun.
En folkhögskola, som till sin sfi har antagit en elev som har förklarats behörig
att delta i utbildningen, har rätt till ersättning för kostnaden för elevens
utbildning från elevens hemkommun. Ersättningen ska bestämmas med
hänsyn till folkhögskolans åtagande och elevens behov och på samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egen sfi. Om
kommunen och folkhögskolan inte gör annan överenskommelse ska ersättning
lämnas för den tid som eleven deltar i folkhögskolans sfi. Ersättning fastställs
för ett kalenderår i sänder. Ersättningen ska avse sådant som undervisning,
läromedel och utrustning, administration, lokaler och studie- och
yrkesvägledning.
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Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 35

Ersättning
I de nationella bestämmelserna framgår att ersättningen för sfi i folkhögskola
ska bestämmas med hänsyn till folkhögskolans åtagande och elevens behov
och på samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
egen sfi.
Ersättningen, oavsett om det handlar om vanlig sfi eller enskild undervisning,
ska täcka samtliga kostnader anordnaren har. I ersättningen inräknas de
förstärkningar som krävs för att stödja personer med särskilda behov.
Studerandeavgifter är inte tillåtna. Läromedel bekostas av
utbildningsanordnaren. Den studerande står för kostnaderna för
anteckningsmaterial och pennor. Inga avgifter får tas ut för kopiering av
kursmaterial eller som deposition när utbildningsanordnaren lånar ut
läromedel. Utbildningsanordnaren ska svara för eventuellt behov av tolkhjälp i
sin verksamhet och kostnaderna för denna.
Riktvärdet för sfi undervisning för samtliga nivåer är 525 timmar med möjlighet
till ytterligare undervisningstimmar om eleven bedöms ha behov och kunna
tillgodogöra sig undervisningen.
Kravet för genomförande av utbildningen har Karlskrona kommun satt till en
maximal utbildningstid för eleven där fördelningen är 200 inskrivna timmar för
nivå C och 150 inskrivna timmar för nivå D. Når inte eleven målen inom den
maximala tidsgränsen kan skolan inkomma med en begäran om ytterligare
timmar som prövas av Karlskrona kommun. I begäran ska framgå elevens
närvaro och individuella studieplan.
Ingen ersättning utgår för kallad studerande som efter 8 dagar inte infunnit sig
till utbildningsanordnaren på överenskommen tid.
Utbetalning av ersättningen sker månatligen under kursens gång med 80
procent av ersättningen för den studerandes inskrivna timmar månaden före.
Resterande 20 procenten får anordnaren när den studerande fått godkänt
betyg. För de studerande som inte når målen erhåller anordnaren inte de
innehållna 20 procenten av ersättningen.
Folkhögskolan skickar ett månatligt rekvisitionsunderlag som innehåller en
förteckning över de elever som varit inskrivna på kursen. Observera att
ersättningen endast betalas för den tid eleven är skriven i Karlskrona kommun,
flyttar eleven under studietiden är det den nya hemkommunen som ska
faktureras.
Ersättning utgår per kursdeltagartimme à 60 minuters undervisningstid för
antal inskrivna och kursdeltagare.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 35

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

ersättning till folkhögskolor som bedriver reguljär sfi utgår med
samma ersättning och på samma villkor som för Karlskrona kommun

att

delegera till rektor att i samband med ett beslut om mottagande till
sfi också förklara eleven behörig att delta i sfi i folkhögskola

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Rektor Ehrensvärdska gy
Akten

§ 36
Förslag att starta inriktningen Socialt arbete på Barn- och fritidsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet har tre nationella inriktningar av vilka
Ehrensvärdska gymnasiet har Pedagogiskt arbete och Fritid och hälsa.
Den tredje inriktningen, Socialt arbete, saknas i Karlskrona och sett
till riket finns denna endast på ett fåtal orter.
Arbetsmarknaden efter såväl Pedagogiskt arbete som Fritid och hälsa
är relativt liten. Inom barnomsorgen i Karlskrona finns såväl en övertalighet bland barnskötare som en policy att i princip enbart anställa
förskollärare. Lokalt sett är hälsoindustrin en mycket liten marknad.
Inriktningen Socialt arbete omfattar kurserna sociologi och socialt arbete
och syftar till arbete inom bl a funktionshinderområdet och bevakningsområdet.
Efter inriktningen Socialt arbete finns med stor sannolikhet bättre anställningsmöjligheter jämfört med de båda andra inriktningarna. Handikappförvaltningen i Karlskrona har ett uttalat behov av nyrekrytering
framöver. Arbetsmarknaden för elevassistenter, personliga assistenter
och liknande är större än för barnskötare. Personer med lämplig utbildningsbakgrund har lättare att få jobb inom denna sektor där många
utan utbildning eller med avvikande utbildning konkurrerar om jobben.
Förut var Barn- och fritidsprogrammet ett program där ca 25% av eleverna
gick vidare till eftergymnasiala studier. Med små justeringar i programmet
och med ett ökat samarbete med olika branscher kan Barn- och fritidsprogrammet återigen bli en yrkesutbildning med tydlig studieförberedande
profil.
Följande kurser ger en relativt bred behörighet till högskolan inom områdena
humaniora, beteendevetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap samt i
viss mån även inom undervisningsområdet.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 36

Kurs
svenska 3 (100p)
matematik 2a (100p)
samhällsvetenskap 1a2 (50p)
engelska 6 (100p)
historia 1a2 (50p)

Läses inom
BF’s programfördjupning
BF’s programfördjupning
Individuellt val
Individuellt val
Individuellt val

Exempel på yrken
jurist, polis,
psykolog, socionom,
brandman, studieoch yrkesvägledare

Kurserna ovan innebär ingen utökning av programmet eller förändring av den
nationella programstrukturen för Barn- och fritidsprogrammet. Den s k programfördjupningen är enligt läroplanen för BF 600 poäng av vilka 300-400 poäng ska
innehålla de yrkeskurser som anses ge eleverna anställningsbarhet.
Barn- och fritidsprogrammet på Ehrensvärdska gymnasiet kommer på olika sätt
att samverka med Handikappförvaltningen, Polisen, Socialförvaltningen,
Räddningstjänsten etc vilka kommer att delta med föreläsare och i marknadsföringen av programmet.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna inriktningen Socialt arbete som en del i gymnasieskolans
utbud inför läsåret 2013/14

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012

Blad
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Sammanträdesprotokoll
2012.188.631

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 37
Yttrande över ansökan från Niclas Adler om godkännande som
huvudman för internationell skola på gymnasienivå i Karlskrona
kommun
Niclas Adler har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman med rätt till bidrag för en internationell skola på gymnasienivå i
Karlskrona kommun fr.o.m. läsåret 2013/2014.
International College AB (aktiebolag under bildande enligt ansökan) anges
som sökande med Niclas Adler som kontaktperson.
Den planerade skolan, i ansökan benämnd United Continents IB World
School, avser att erbjuda studieprogrammet International Baccalaureate
Diploma Programme, med tillägg för ett förberedande år, samt två extra kurser
med undervisning i svenska språket respektive om svensk kultur. Programmet
erbjuds, med internatboende, till avgiftsbetalande studerande hemmahörande i
länder utanför EU, framförallt Kina, och till svenska studerande som önskar en
internationell examen med stark koppling till Kina.
En stor del av kurserna anges överensstämma med gymnasiala kurser på
svenskt Naturvetenskapligt program.
Planerat antal elever anges i ansökan till 90 elever per årskurs, varav 30
bidragsberättigade elever per årskurs. Verksamheten beräknas vara fullt
utbyggd med tre årskurser läsåret 2015/ 2016.
Elevprognoser anges grundade på minst 20 elever per år hemmahörande i
Karlskrona kommun, samt minst 10 elever per år från andra kommuner utöver
ett hundratal kinesiska elever per år.
I ansökan anges ett antal förutsättningar som behöver kommenteras.
Under punkt 8 Elevhälsa i ansökan, anges att förhandlingar pågår med
Karlskrona kommuns Utbildningsförvaltning om köp av elevhälsotjänster.
Kontaktperson anges till förvaltningschef Göran Palmér.
Förhandlingar om köp av dessa tjänster från den kommunala
gymnasieskolans förvaltning är för närvarande inte aktuella.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012

Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 37

Under punkt 9 Lokaler och utrustning i ansökan, anges information till och
pågående diskussioner med Utbildningsförvaltningen och dess personal ”om
att samarbeta runt ett flertal tjänster och viktig infrastruktur (såsom skollokaler,
trådlöst Internet-anslutning, gymnasiebibliotek, schemaläggning, skolsköterska/
läkare, skolkurator, idrottslokaler etc.)”
Kontaktperson anges till förvaltningschef Göran Palmér.
Inga utfästelser som rör ovan citerade samarbetsplaner är för närvarande
gjorda av Utbildningsförvaltningen.
Under punkt 11 Övriga upplysningar i ansökan, anges att
intresseundersökning ej bifogas ansökan ”då underlaget beräknas på många
års intag av elever i befintlig verksamhet i Karlskrona kommuns regi”.
Statistik över intag och utfall av utbildningsprogrammet i Karlskrona kommuns
regi på Ehrensvärdska gymnasiet redovisas.
Andra faktorer, förutom perioder av vikande elevunderlag och delvis bristfälliga
studieresultat, har varit visumproblematik för kinesiska gäststuderande samt
tillkommande kommunalt åtagande för SFI-undervisning.
Idag erbjuder inte Karlskrona kommun IB-utbildning utan presumtiva elever
hänvisas i första hand till samverkansområdets IB-program i Växjö alternativt
till motsvarande utbildningsprogram i Kristianstad.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överlämna yttrandet till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 september 2012
Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
UN
Samverkansgruppen
Samtliga rektorer
Akten

§ 38
Sammanträdesplan 2013
Förslag till sammanträdesplan för 2013 presenteras.
Sammanträdet i december 2013 är planerat till den 19 december.
Utbildningsnämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för 2013.
_____________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

27 september 2012
Sammanträdesprotokoll
2011.297.610

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer
Samtliga SYV
Akten

§ 39
Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation
Ärendet utgår.
___________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

27 september 2012
Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

§ 40
Delegeringsärenden
Attestlista 2012. UN2012.197.023
Elevläsårstider 2013/2014 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2012.286.608
Förordnande som vikarierande rektor vid Vuxenutbildningen.
UN2012.281.002
Undantag från krav på behörighet i engelska till gymnasieskolan.
UN2012.185.606
Beviljade inackorderingsbidrag september 2012.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012 18
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 41
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala
Handikapprådet

UN2012.199.223 § 11
Information om förvaltningarnas
och bolagens redovisningar om
åtgärder år 2011 enligt Handikappolitiska programmet

Kommunfullmäktige

UN2012.257.618 Utbildningsnämnden får i uppdrag
att tillsammans med lokala näringslivet och kommunens förvaltningar
utveckla och utöka satsningen på
lärlingsplatser inom gymnasieskolan

Kommunfullmäktige

UN2012.278.106 Kommunstyrelsen ska fullfölja arbetet
med att skapa möjligheter för ett Navigator-/Vägledningscentrum.

Kommunfullmäktige

UN2012.203.102 § 89
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

UN2012.204.102 § 90
Kommunala val

Kommunfullmäktige

UN2012.205.023 § 93
Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning

Kommunfullmäktige

UN2012.206.005 § 94
E-utvecklingsplan för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

UN2012.207.041 § 98
Förslag om att ersätta delårsrapport
april med sedvanlig ekonomiuppföljning

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012 19
Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN
forts. § 40
Kommunfullmäktige

UN2012.208.041 § 100
Buget 2013 och planer 2014 –
2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2012.209.020 § 101
Förslag till nytt personalpolitiskt
program för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

Kommunfullmäktige

UN2012.210.754 § 105
Tillskapande av nya beredskapsarbeten

Kommunfullmäktige

UN2012.211.612 § 115
Svar på motion om gymnasieprogram med marin inriktning

Skolverket

UN2010.277.612 Struktur – Sjöfartsutbildningen

Jörgen Andersson (C) meddelar att rektorerna på Komvux kommer att
kalla kontaktpolitikerna till en träff.
Jörgen Andersson (C) meddelar att utskick till Spingerska fonden kommer.
Sammanträde den 23 oktober kl. 10.00.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

27 september 2012 20
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Sammanträdesprotokoll

§ 42
Övrigt
SKL:s cirkulär 12:44
Förvaltningschef Göran Palmér delar ut Sveriges Kommuner och
Landstings, SKL:s, cirkulär 12:44 – regeringens budgetproposition –
den del som berör barn- och utbildning.
Kontaktpolitiker
Tommy Andersson (MP) efterlyser, som kontaktpolitiker, ett möte
med Ehrensvärdska gymnasiet. Har inte fått någon kallelse till möte.
Avtackning
Magnus Johansson (S) som nu slutar som ledamot i utbildningsnämnden
avtackas med blommor.
___________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 25 oktober 2012

Sign

§ 43

Information
- Extra beslutsärende
- Lärlingsutbildning
- Gymnasiesärskolan 2013

§ 44

Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation

§ 45

Delegation av yttrande till Skolinspektionen gällande
avslaget Drottning Blankas gymnasieskola AB

§ 46

Val:
- ersättare i arbetsutskottet
- kontaktpolitiker

§ 47

Delegeringsärenden

§ 48

Anmälningsärenden

§ 49

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012

2

Sammanträdesprotokoll
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden
torsdagen den 25 oktober 2012 kl 08.30 – 11.30
Beslutande

ordförande
2:e v ordförande
ledamot

Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Tommy Sternulf (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Michael Hess (SD)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
utbildningschef
kvalitetschef
utvecklingschef
chef för resursoch stödenheten
skolsekreterare

Göran Palmér
Lena Netterstedt § 43:1-2
Tommy Rönneholm
Håkan Karlsson § 43:3
Maria Dellqvist

Inbjudna §43:2 biträdande rektor
koordinator
tidigare elev
elev

Tobias Ekblad
Lars Elmberg
Anton Bengtsson
Emi Cederholm

Sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 30 oktober 2012

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Eva Karlsson

Ordförande

…………………………………………..
Jörgen Andersson

Justerare

……………………………………………
Mikael Hammarin

Sign

Sign

Sign

§ 43 - 49

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 oktober 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Eva Karlsson
__________________

Sign

Sign
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Sign

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§ 43
Information
-

Tillägg av beslutsärende
Ordförande Jörgen Andersson anmäler ytterligare ett beslutsärende till
dagens sammanträde.
Det gäller beslut att ge förvaltningschefen delegation att lämna yttrande
till Skolinspektionen gällande överklagande av ärendet Drottning Blanka.
______________

-

Lärlingsutbildningen
Biträdande rektor för lärlingsutbildningen Tobias Ekdahl och koordinator
för utbildningen Lars Elmberg informerar om lärlingsutbildningen.
Det började som försöksverksamhet 2005. Från och med 2011 är
lärlingsprogrammet permanent.
Idag går det 17 elever i åk 1, 8 elever i åk 2 och 17 elever i åk 3.
En förre detta elev, Anton Bengtsson, numera maskinförare och
Emi Cederholm, lärling på Karlskronavarvet som svetsare, berättar om
sina erfarenheter av programmet.
Ordförande tackar för föredragningen.
_______________

-

Gymnasiesärskolan 2013
Utvecklingschef Tommy Rönneholm och chef för resurs- och stödenheten Håkan Karlsson informerar om förändringarna som kommer att ske
i gymnasiesärskolan 2013.
De informerar bland annat om syftet till reformen, mål enligt skollagen och
nationella program.
Riksdagen beslutade i februari 2012 om ändringar i skollagen. I april 2013
lämnar Skolverket förslag till regeringen om ny läroplan för gymnasiesärskolan.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltn
Akten

UN.2011.297.610

5

§ 44
Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation
I Budget 2012 och planer för 2013-2014 uppdrogs åt barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden att införa en sammanhållen vägledningsorganisation. Med sammanhållen organisation avses att alla vägledartjänster
organiseras inom utbildningsförvaltningen.
Under hösten 2011 och våren 2012 har en utredning genomförts med avsikt
att ge underlag för genomförande av beslutad organisationsförändring.
I oktober 2011 lämnades en skrivelse undertecknad av samtliga rektorer för
de kommunala grundskolorna Studie- och yrkesvägledning i grundskolorna
i Karlskrona. I skrivelsen påtalas bl a att rektors möjligheter att ansvara för
utveckling av studie- och yrkesvägledningen riskerar att försvagas om chefsskapet flyttas över till en annan funktion. Grundskolerektorerna ser däremot
en ökad samverkan mellan förvaltningarna som en förutsättning för en utveckling i enlighet med de direktiv Skolverket anger.
Studie- och yrkesvägledningen är en viktig och angelägen verksamhet med
stor utvecklingspotential inte minst vad gäller att hitta nya vägar i strävan mot
en ökad måluppfyllelse. Det är också en verksamhet under stark förändring.
Den utredning som genomförts med anledning av rubricerade förslag ger
stöd åt förslaget om en sammanhållen vägledningsorganisation sett till såväl
intentionerna i det nationella uppdraget som till de lokala utvecklingsbehoven
i kommunen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att en sammanhållen vägledningsorganisation ska byggas upp samt
att detta uppdrag lämnas till utbildningsförvaltningen att tillsammans med
representanter för grundskolans och gymnasieskolans rektorer och
vägledare ta fram ett förslag till organisation och genomförande för
den samlade studie- och yrkesvägledningen med start 1 juli 2013.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

Blad
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Sammanträdesprotokoll

UTBILDNINGSNÄMNDEN

forts § 44
Yrkanden
Mikael Hammarin (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag
Henrik Larsen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mikael Hammarins avslag mot
Henrik Larsens bifallsyrkande och finner att utbildningsnämnden
bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
1. att en sammanhållen vägledningsorganisation ska byggas upp samt
2. att detta uppdrag lämnas till utbildningsförvaltningen att tillsammans
med representanter för grundskolans och gymnasieskolans rektorer
och vägledare ta fram ett förslag till organisation och genomförande
för den samlade studie- och yrkesvägledningen med start 1 juli 2013.
Mikael Hammarin (S), Jonas Sandström (S), Ulrika Svensson (S),
Inger Persson (S), Marie Toresten (S) samt Tommy Sternulf (S) reserverar
sig mot beslutet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Skolinspektionen
Akten

UN.2011.325.605

§ 45
Beslut om delegation av yttrande till Skolinspektionen
Våren 2011 beslutade utbildningsnämnden om ett yttrande i ärendet
angående ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om
godkännande som huvudman i Karlskrona kommun.
Skolinspektionen avslog Drottning Blankas ansökan. Ärende gick vidare
till Förvaltningsrätten i Växjö där de upphävde Skolinspektionens beslut.
Nytt beslut måste nu fattas av Skolinspektionen.
Utbildningsnämnden har nu fått möjlighet att lämna nytt yttrande senast
den 9 november. Då nämnden inte har något sammanträde dessförinnan
föreslås att yttrandet lämnas per delegation av förvaltningschefen.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

ge förvaltningschefen delegation att lämna yttrande i ärendet angående
ansökan från Drottning Blankas gymnasieskola AB om godkännande
som huvudman i Karlskrona kommun.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

25 oktober 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Akten

UN.2012.204.102

§ 46
Val av ersättare i arbetsutskottet samt val av kontaktpolitiker
Nya ersättare
Utbildningsnämnden har fått följande nya ersättare:
Therese Olausson (S) ersätter Carl-Johan Höök (S)
Tommy Sternulf (S) ersätter Jonna Lengstedt (S) som nu är ordinarie ledamot.
Mikael Hess(SD) ersätter Ola Svensson (SD).
Val till AU
Marie Toresten (S) blir ny ersättare i arbetsutskottet efter Ylva Jonsson.
Val av kontaktpolitiker
Marie Toresten (S) blir kontaktpolitiker för Fischerströmska och Gymnasiesärskolan Törnströmska gymnasiet efter Ylva Jonsson (S).
Michael Hess (SD) ersätter Ola Svensson (SD) som kontaktpolitiker för
Törnströmska gymnasiet.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

§ 47
Delegeringsärenden
Nya inackoderingselever fr o m oktober 2012.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________

Sign
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Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Inga anmälningsärenden finns till dagens sammanträde.
___________

Sign
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§ 48
Anmälningsärenden

Sign

Blad

Sign

Sammanträdesdatum

25 oktober 2012

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad
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Sammanträdesprotokoll

§ 49
Övrigt
Sammanträde i december
Utbildningsnämndens sammanträde i december är flyttat till den
12 december. Detta sammanträde beräknas bli ett heldagsammanträde.
Arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 29 november.
___________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 december 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 12 december 2012
§ 50

Information
- Kvalitetsarbete

§ 51

Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för
utbildningsnämnden oktober 2012

§ 52

Utbildningsnämndens budget för 2013 samt planer 2014 - 2015

§ 53

Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2013

§ 54

Svar angående grundbelopp till fristående skolor

§ 55

Förslag till programutbud för gymnasiesärskolan läsåret 2013/2014

§ 56

Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden

§ 57

Delegeringsärenden

§ 58

Anmälningsärenden

§ 59 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 december 2012
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Plats och tid Karlskrona Kompetenscenter
onsdag 12 december 2012 kl 08.30 – 15.10
Beslutande

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

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Sandra Bengtsson (S) föredragning §1, kl 08.30 – 12 30
beslutssammanträde, kl 14.30 – 15.10

Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstemän

tjänstgörande
ersättare

Marie Toresten (S)
Therese Olausson (S) föredragning §1, kl 08.30-12.30
Tommy Sternulf (S) föredragning § 1, kl 08.30 – 12.30
Yjvesa Mujaj (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Sören Lund (KD) föredragning § 1-7, kl 08.30 – 14.30

utbildningschef
kvalitetschef
utvecklingschef
controller
controller
personalspecialist
rektor
rektor
rektor
rektor
biträdande rektor
biträdande rektor
biträdande rektor
biträdande rektor
biträdande rektor

Göran Palmér
Lena Netterstedt
Tommy Rönneholm föredragning § 2 – 7, beslutssammanträde
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Johan Melin föredragning § 2
Leif Petersson föredragning § 2
Håkan Peterson föredragning § 2
Mikael Thornéus föredragning § 2
Tobias Ekblad föredragning § 2
Britt-Louise Rickardt föredragning § 2
Marie Franzen föredragning § 2
Karl-Erik Olsson föredragning § 2
Tobias Pettersson föredragning § 2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonas Sandström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 19 december 2012

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

12 december 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jonas Sandström

§ 50 - 59

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________

Sign

Sign

Sign

3

Sammanträdesdatum

Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 50
Information
Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012
Lena Netterstedt informerar om kunskapsresultat och måluppfyllelse
våren 2011 och 2012, bl a:
andelen elever med slutbetyg
andelen elever med grundläggande behörighet till högskola
genomsnittlig betygspoäng
andelen elever som fullföljde utbildningen på fyra år
andelen kursbetyg med minst godkänt vårterminen 2011/2012
________________

Särskilt stöd december 2012
Lena Netterstedt redovisar bl a:
antalet elever per skola och ämnen med särskilt stöd
antalet specialpedagoger och speciallärare
lokaler och hjälpmedel
förbättringsområden
_________________

Sign

Sign

Sign

4

Sammanträdesdatum

Blad

12 december 2012
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2012.377.042

§ 51
Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för
Utbildningsnämnden oktober 2012
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 256,2 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2012 uppgår till en
negativ avvikelse -0,5 mnkr.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
• Gymnasieskolorna
+1,4 mnkr
• Vuxenutbildningen inklusive SFI, uppdragsUtbildning och särvux
-1,8 mnkr
• Gemensamma verksamheter
-1,1 mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett underskott om 0,5 mnkr. Gymnasieskolorna har en positiv avvikelse som bland annat beror på budgeterad
lönekompensation som inte än är utbetald. Serviceförvaltningen har inte
debiterat måltidskostnader motsvarande ca 170 tkr för programmen på
Rosenholm.
Underskottet för vuxenutbildningen beror framför allt på att bidraget för yrkesvux
har reducerats kraftigt och att uppdragsutbildningen har genomfört färre kurser
som har medfört svårigheter att täcka centrala kostnaderna för verksamheten.
Det interkommunal nettot genererar en negativ avvikelse. Efter mätning i
september av faktisk elevvolym framkom det att färre elever ha valt någon av
de kommunala skolorna samtidigt har fler elever än budgeterat sökt till annan
huvudman.
I utfallet ingår kostnader om ca 400 tkr från Specialpedagogiska myndigheten
för boende- och omvårdnadskostnader för två elever. Diskussion pågår om
kostnaden ska belasta handikappförvaltningen.
Utifrån de fakta och antagande som är kända idag och med hänvisning till att
medel går före mål kommer den prognostiserade avvikelsen att uppgå till ett
underskott om 1,5 mnkr. I prognosen ingår avsatt reserv om 1%. Däremot ingår
inte kostnaden som avser Specialpedagogiska myndigheten.
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Som nämnts vid tidigare uppföljningar har fler elever valt annan huvudman. En
anledning är att i samband med den nya reformen fick fler friskolor tillstånd att
bedriva fler program och inriktningar än tidigare. Ett ekonomiskt
bekymmer dyker upp när fler elever än budgeterat väljer annan huvudman
eftersom det medför dubbla kostnader i form av bland annat lokalkostnader. De
kommunala skolorna skall också ha en beredskap att kunna ta emot elever från
de fristående om en nedläggning skulle bli aktuell, dock är den kommunala
verksamheten inte skyldig att kunna erbjuda de program som eleven har
studerat på vid den fristående skolan.
Efter mätdatumet i september framkom ytterligare en budgetavvikelse om 12
elever, vilket motsvara en halvårskostnad om ca 600 tkr.
Under hösten har socialförvaltningen placerat fler ungdomar på institution på
annan ort och utbildningskostnaden belastar utbildningsförvaltningen.
Överskridandet är prognostiserat till ca 200 tkr.
Statsbidraget för yrkesvux har upphört och många elever har nekats plats på
grund av brist på ekonomiska medel. Under föregående år utnyttjades inte allt
bidrag varför bidraget har förts över till i år och några utbildningar har
genomförts. Uppdragsutbildningen har genomfört betydligt färre
uppdragsutbildningar än tidigare varför verksamheten har svårigheter att täcka
de centrala kostnaderna. Kurser har också genomförts där flera elever har
hoppat av under kursens gång och full ersättning har inte fakturerats.
Vuxenutbildningens underskott är prognostiserat till ca 1,5 mnkr, dock kommer
delar att finansieras via förvaltningens centrala reserv varför underskottet kan
begränsas till 700 tkr.
Förvaltningen har uppmanat samtliga enheter att vara mycket restriktiva för att
minimera sina kostnader vid inköp och personalbemanning, allt för att reducera
underskottet. Långsiktig hänsyn till avvikelsen kommer att tas i samband med
internbudgeten för kommande år.
Anslaget för investeringar har drastiskt minskat från 4,3 mnkr till 2,5 mnkr vilket
påverkar samtliga verksamheter som har ett stort behov av nya inventarier och
utrustning programmen.
Personalnyckeltalen redovisas.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna budget- och personaluppföljning per den 31 oktober.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens
förslag.
_______________
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§ 52
Utbildningsnämndens budget för 2013 samt planer 2014 - 2015
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget och
verksamhetsplan 2013 med ramar för 2014-2015. Förslaget är upprättat enligt
de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i Karlskrona
kommun.
Utbildningsnämndens ram för 2013 uppgår till 251,5 mnkr.
Förvaltningens förslag bygger på kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni
2012 med tillhörande budgetskrivelse från femklövern.
Förhandling med de fackliga organisationerna har genomförts och är avslutad.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta bifogat förslag till internbudget för år 2013 och planer för
2014 – 2015.

Yrkande
S-gruppen lämnar tilläggsyrkande med följande tilläggsattsatser (se bilaga):
att utbildningsnämnden arbetar progressivt med fortbildning för all
personal inom förvaltningen
att utbildningsnämnden inrättar en fast vikariepool för gymnasieskolan
att utbildningsnämndens presidium hemställer om ett samtal med
kommunstyrelsen för att belysa de bristande resurserna i nämnden
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltningens förslag mot
S-gruppens yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller utbildningsförvaltningens förslag.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkänns: den som vill biträda utbildningsförvaltningens förslag röstar ja, den som vill biträda S-gruppens tilläggsyrkande
röstar nej.
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Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 4 nej-röster enligt utbildningsförvaltningens förslag.
Röstar ja gör: Emma Swahn-Nilsson (M), Jörgen Andersson (C),
Henrik Larsen (M), Yjvesa Mujaj (M), Bruno Carlsson (SD) och Hans-Göran
Håkansson (FP)
Röstar nej gör: Mikael Hammarin (S), Sandra Bengtsson (S), Jonas
Sandström (S) och Marie Toresten (S)
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anta förslaget till internbudget för år 2013 och planer för
2014 – 2015.

_______________
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§ 53
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskola 2013
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår, för
elever som påbörjat sina studier från och med höstterminen 2011 av Skollagen
(2010:800) kap 16 52-55 §§ och Gymnasieförordningen (2010:2039) kap 14
vad avser de nationella programmen. För introduktions-programmen finns
reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17 31-38 §§. För elever som påbörjat
studierna före detta datum gäller de regler som finns i den numera upphävda
Skollagen (1985:1100) kap 9 8a§ och förordningen (1996:1208) om fristående
skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet kap 4. Dessa regler är i
stort sett likalydande vad gäller de nationella programmen.
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 och
introduktionsprogram, förutom programinriktat individuellt val och
preparandutbildning. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med
verksamheten ingå i bidraget. Med undantag för bidrag för elever på det
individuella programmet, yrkesintroduktion, språkintroduktion och individuellt
alternativ ska det inte finnas möjlighet att träffa överenskommelse om
bidragets storlek.
Kommunernas 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.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2013 till fristående skolor enligt
förslaget

att

delegera åt förvaltningschefen att med ledning av nämnden
fastställa bidragsbelopp fatta enskilda beslut om bidrag per
skolhuvudman

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens
förslag.
________________
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§ 54
Svar angående grundbidrag till fristående skolor
I en skrivelse daterad 5 september har AcadeMedia begärt svar angående
grundbidrag till fristående skolor.
Nordens Teknikerinstitut AB (huvudman för NTI och Mikael Elias teoretiska
gymnasium) har granskat utbildningsförvaltningens budget och bokslut för
2011. Nordens Teknikerinstitut AB anser att kompensation till fristående skall
utgå när de faktiska kostnaderna översteg resurstilldelningen till Karlskrona
kommuns skolor 2011.
I gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap 1§ anges att bidraget skall grunda
sig på kommunens budget för det kommande kalenderåret. Om ytterligare
resurser ges till hemkommunen skall motsvarande tillskott ges till de enskilda
huvudmännen enligt 13 kap 2§. Minskar hemkommunens ersättning får bidrag
till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån.
Karlskrona kommuns gymnasieskolor erhåller budget per kalenderår och
program utifrån budgeterad elevvolym. De enskilda huvudmännen erhåller
samma bidrag per elev och program som de kommunala skolorna. I
resurstilldelningen till de kommunala skolorna avräknas dock förvaltningsövergripande kostnader. Dessa finns inräknade i bidraget till de enskilda
huvudmännen. Utbetalning av bidrag till enskilda huvudmän sker månadsvis.
Karlskrona kommuns gymnasieskolor erhåller månatlig resurstilldelning utifrån
faktiskt antal elever per program. Skolans verksamhet skall inrymmas inom
denna månatliga resurstilldelning.
I enlighet med gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap 1§ har Karlskrona
kommuns gymnasieskolor erhållit bidrag som grundat sig på kommunens
budget för kalenderåret 2011. Ytterligare budgetmedel har inte tillförts under
löpande år.
Fristående huvudmän har rätt att överklaga kommunens bidragsbeslut (både
grundbelopp och tilläggsbelopp) hos allmän förvaltningsdomstol. Det innebär
att domstol vid en överklagan fastställer bidragets storlek.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

avslå begäran om resurstillskott

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
______________
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§ 55
Förslag till programutbud för gymnasiesärskolan läsåret 2013-2014
I den nya läroplanen för gymnasiesärskolan, som börjar gälla fr o m nästa
läsår, finns nio nationella program:
1. Administration, handel och varuhantering
2. Estetiska verksamheter
3. Fastighet, anläggning och byggnation
4. Fordonsvård och godshantering
5. Hantverk och produktion
6. Hotell, restaurang och bageri
7. Hälsa, vård och omsorg
8. Samhälle, natur och språk
9. Skog, mark och djur
Gymnasiesärskolan har efter reformeringen fler likheter med den reformerade
gymnasieskolan, t ex programstruktur, betygssättning, praktik, stöd etc. En klar
målsättning är att ge eleverna i gymnasiesärskolan en bättre förberedelse för
arbetsliv/vuxenliv där det finns högre förväntningar på att fler ska nå längre
jämfört med tidigare.
Efter överläggning med rektor för gymnasiesärskolan föreslås följande
programutbud:
1. Administration, handel och varuhantering
2. Fastighet, anläggning och byggnation
3. Fordonsvård och godshantering
4. Hotell, restaurang och bageri
5. Samhälle, natur och språk samt
det Individuella programmet
Detta utbud kompletteras väl av utbudet i Ronneby kommun. Programmet för
Estetiska verksamheter saknas dock men ämnet Estetisk verksamhet är
obligatoriskt i alla program och ingår i de programgemensamma ämnena med
en kurs om 100 poäng.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

gymnasiesärskolans utbud av program för läsåret 2013/2014
består av
Administration, handel och varuhantering
Fastighet, anläggning och byggnation
Fordonsvård och godshantering
Hotell, restaurang och bageri
Samhälle, natur och språk
Individuella programmet

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.

______________
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§ 56
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.
Med anledning av nuvarande personuppgiftsombuds tjänstledighet fr o m 201208-20 t o m 2013-05-31 föreslår utbildningsförvaltningen utbildningsförvaltningen att vikarierande skolsekreterare Maria Dellqvist utses till
personuppgiftsombud fr o m 2013-01-01 t o m 2013-05-31.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fr o m 2013-01-01 t o m 2013-05-31 utse Maria Dellqvist till
personuppgiftsombud.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
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§ 57
Delegeringsärenden
Förordnande av vikarierande utbildningschef.
Förordnande av vikarierande rektor för gymnasieskolorna.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängligt på utbildningsnämndens kansli.
________________
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§ 58
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 146
Sammanträdesplan år 2013
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott

Kommunfullmäktige

§ 148
Delårsrapport per den 31 augusti
2012 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige UN2012.368.004

§ 149
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september
2012

Kommunfullmäktige

§ 182
Ändring av beslut om skattesats för år 2013

Kommunstyrelsen

§ 301
Riktlinjer för inomhusklimat

Svenska Fäktförbundet UN2012.20.102

Nationellt godkänd idrottsutbildning, Ehrensvärdska
gymnasiet

___________
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§ 59
Övrigt
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Bilaga 1

Tilläggsyrkande angående ”Utbildningsnämndens
budget för 2013 samt planer 2014-2015”
Ersättningstext under punkten ”Nämndens egna prioriteringar”
Under de senaste åren har vuxenutbildningen bedrivit sin verksamhet med en underfinansierad budget.
Under 2012 reducerade regeringen medvetet och kraftigt statsbidragen till yrkesvux och den nuvarande
resursbristen är ohållbar och orealistisk. Tack vare flytten av vuxenutbildningen till centrala Trossö har
andelen elever på vuxenutbildningen ökat. Dock har den växande massarbetslösheten lett till att flera
behövande människor har nekats plats på yrkesvux.
När yrkesvux kraftigt reducerades har detta också påverkat uppdragsutbildningens verksamhet.
Uppdragsutbildningen har bedrivit yrkesvuxutbildningar på uppdrag av vuxenutbildningen. För att
vuxenutbildningen skall kunna börja möta efterfrågan och öka kvalitén har ramen för 2013 ökat
inledningsvis med 1,5 mnkr. Både kortsiktigt och långsiktigt är verksamheten i kraftigt behov av
ytterligare resurser.
Under kommande år kommer färre elever att starta i gymnasieskolans årskurs ett. Färre antal elever kan
komma att vara i behov av busskort, inackordering och det är möjligt att färre studerar hos annan
huvudman liksom i egen gymnasieskola. Den minskade elevvolymen får inte påverka anslaget till de
olika gymnasieskolorna, detta bör ses som ett tillfälle att utveckla verksamheten.
Ett flertal fackliga organisationer har signalerat om utbrända lärare som går på knäna, exempel har lyfts
upp då lärare arbetar trots sjukdom. Nämnden har ett ansvar gentemot lärare och elever. Vi ska aldrig
låta eleven gå ensam igenom en skoldag med inställda lektioner. Att investera i elevernas framtida
kunskaper är en nyckel till att bryta den massarbetslösheten som idag långsamt biter sig fast i
Karlskrona.
Elevernas behov av lärverktyg förändras ständigt och för att klara den ständigt förändrande
arbetsmarknaden eller vidare studier krävs det att alla elever är förtrogna med IT som arbetsredskap. På
sikt kommer IT- pedagoger att införas i verksamheten för att kunna hjälpa både personal och elever att
bli mer förtrogna med dagens IT-verktyg. Nämnden uppmanar aktivt till lokala lösningar på 1-1 projekt
och stöttar rektorerna administrativt i den mån som är möjlig gällande IT-stödet.
Av den ovan beskrivna anledningen även infoga följande att-satser:
Att

Utbildningsnämnden arbetar progressivt med fortbildning för all personal inom
förvaltningen.

Att

Utbildningsnämnden inrättar en fast vikariepool för gymnasieskolan.

Att

Utbildningsnämnden presidium hemställer om ett samtal med kommunstyrelsen för att
belysa de bristande resurserna i nämnden.
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