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Sammanträdesdatum

Blad
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1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 13 januari 2013

Sign

§1

Information
- IT i skolan
- Rapport: Studiebesök Väsby gymnasium
- Rapport: Internationellt arbete:
1. Sydafrikaprojekten
2. Kinaresan
3. Tankar om internationellt arbete
- Ekonomi

§2

Val till Stipendienämnden

§3

Val till Arbetsutskottet

§4

Internationellt arbete

§5

Delegeringsärenden

§6

Anmälningsärenden

§7

Övrigt

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
Torsdagen den 31 januari 2013 kl 08.30 – 12.00

Beslutande

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

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S) föredragning, kl 08.30 – 11.55
Ulrika Svensson (S)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Therese Olausson (S) beslut, kl 11.55 – 12.00
Yjvesa Mujaj (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson

ersättare

Therese Olausson (S) föredragning, kl 08.30 – 11.55
Tommy Sternulf (S)
Jörgen Karlsson (S)
Sören Lund (KD)

administrativ chef
utvecklingschef
controller
IT-utvecklare
utvecklingschef
kommunled.förv.
lärare

Pia Brante
Tommy Rönneholm, föredragning § 1
Malin Frej, föredragning § 1
Katarina Starberg, föredragning § 1
Fredrik Sjölin, föredragning § 1

Tjänstemän

Ann-Christin Bohman, föredragning § 1

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Mikael Hammarin (S) (se UN § 11)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 12 mars 2013
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Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Mikael Hammarin

§1-7

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 mars 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________

Sign

Sign

Sign
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§1
Information
IT i skolan
Lennart Axelsson, Linnéuniversitetet informerar om IT i skolan och tar bl a
upp vikten av:
- Kompetens
- Specifika behov
- Gemensamma generella system
________________

Rapport: Studiebesök Väsby gymnasium
Emma Swahn-Nilsson, Jörgen Andersson, Tommy Rönneholm, Katarina
Starberg och Fredrik Sjölin informerar om ett studiebesök på Väsby Nya
gymnasium i Upplands Väsby.
_________________

Rapport: Internationellt arbete
Ann-Christine Bohman och Jörgen Andersson informerar om utbildningsförvaltningens internationella projekt med bl a:
- Sydafrika
- Kina
- Cardiff
_________________

Ekonomi
Malin Frej informerar om bokslutet som tas upp som ärende vid nästa
sammanträde med utbildningsnämnden.
__________________
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Kopia till:
E Bertilsson
Akten

UN2013.22.102

§2
Val till Stipendienämnden
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Mikael Hammarin (S) som ledamot i Stipendienämnden.

________________
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Kopia till:
Akten

UN2013.22.102

§3
Val till arbetsutskottet
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Ulrika Svensson som ledamot i utbildningsnämndens
arbetsutskott
__________________
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Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

UN2013.21.105

§4
Internationellt arbete
Under flera år har utbildningsnämndens olika gymnasieskolor och
förvaltningar varit involverade i ett stort antal internationella projekt. De flesta
är finansierade med externa medel bl a ICLD (Internationellt centrum lokal
demokrati, SKL).
Af Chapmanskolan har sedan tio år ett samarbete med skolor och utbildningsförvaltningen i Pretoria (Tshwane).
Utbildningsförvaltningen i Karlskrona kommun och även andra kommunala
förvaltningar har varit, och är engagerade i ytterligare projekt med Sydafrika.
Det handlar om ungdoms-, hälso-, kultur-kvalitetsprojekt m m.
Under hösten 2012 har utbildningsförvaltningen också erhållit medel för ett
utvecklingsprojekt med Kunming, Yunnan, Kina. Syftet är att utveckla
samverkan inom utbildning och kultur.
I samarbetet med ICLD krävs att det finns en styrgrupp för kommunens
åtaganden inom kommunalt partnerskap och det är därför viktigt att
utbildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen utser denna grupp.
Viktigt att det kommunala partnerskapet tydligt framstår som en kommunal
angelägenhet och inte bara en enskild nämndsfråga.
I samband med den resa som Karlskrona-delegationen genomförde i
december 2012 framfördes från kinesisk sida ett önskemål om att teckna ett
samarbetsavtal, kommunalt partnerskap, mellan Karlskrona – Chuxiong,
Yunnan.
Kommunstyrelsen bör också ta ställning till detta avtal då det är en avgörande
fråga för utbildningsnämndens fortsatta arbete med de internationella
frågorna.
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Forts. § 4
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att
hemställa hos kommunstyrelsen
1.att utse styrgrupp för det fortsatta ICLD-arbetet
2.att ta ställning till det föreslagna samarbetsavtalet från Chuxiong, Yunnan,
Kina.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
__________________
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Sign

Sign
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§5
Delegationsärenden
Inga delegationsärenden redovisades vid dagens sammanträde.
_________________

Sign

Sign

Sign
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§6
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

UN2012.385.041 § 148
Delårsrapport per den 31 augusti
2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet

.

Kommunfullmäktige

UN2012.485.024 § 197
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m m för år 2013

.

Kommunfullmäktige

UN2012.486.109 § 200
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013 - 2015

Kommunfullmäktige

UN2012.487.042 § 201
Miljöbokslut 2011

Kommunfullmäktige

UN2012.489.770 § 205
Justeringar i Budget/Plan 2013/2015
på grund av hemsjukvårdens
kommunalisering

Kommunfullmäktige

UN2012.488.041 § 207
Uppföljningsrapport per den 31
oktober 2012 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunstyrelsen

§2
Princip för beställning av måltider
och interndebitering av måltidskostnader 2013

Kommunstyrelsen

§ 10
Anvisningar för uppföljning 2013
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Sammanträdesdatum

Blad

31 januari 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§7
Övrigt
Val till Handikapprådet
UN2013.22.102
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Yjvesa Mujaj (M) till ledamot i Handikapprådet.

_________________

Skolriksdagen 2013
Information om Skolriksdagen delas ut. Ärendet tas upp vid nästa
sammanträde.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 28 februari 2013

Sign

§ 8

Information
- Preliminär sökandebild till gymnasieskolan 2013

§ 9

Årsredovisning och personalbokslut 2012 för utbildningsnämnden

§ 10

Kontaktpolitikerorganisationen

§ 11

Justering av protokoll

§ 12

Bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2013, komplettering

§ 13

Skolriksdagen

§ 14

Delegeringsärenden

§ 15

Anmälningsärenden

§ 16

Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
Torsdagen den 28 februari 2013 kl 08.30 – 11.25

Beslutande

ordförande
ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Anna Ekström (FP)
Tommy Andersson (MP)

tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson

ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Michael Hess (SD), föredragning
Hans-Göran Håkansson (FP)

utbildningschef
utvecklingschef
controller
kvalitetschef
personalspecialist

Göran Palmér
Tommy Rönneholm
Anders Svensson
Lena Netterstedt
Marianne Hansson

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonas Sandström

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 8 mars 2013
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Jonas Sandström

§ 8 - 16

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 mars 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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Sign

3

Sammanträdesdatum

Blad

28 februari 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§8
Information
- Preliminär sökandebild till gymnasieskolan 2013/2014
Tommy Rönneholm informerar om den preliminära sökandebilden till
gymnasieskolan läsåret 2013/2014.
_________________
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Sign

Sign
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

UN2013.61.041

§9
Årsredovisning och personalbokslut 2012 för utbildningsnämnden
Under 2012 har arbetet med att nå målen fortsatt och andelen elever med godkänt
betyg ökade under läsåret 2011/2012.
Oförändrad budgetram har bland annat möjliggjort satsningar till att hjälpa elever
som är i behov av särskilt stöd, specialpedagoger har anställts och en
specialpedagogisk basutbildning för all personal har genomförts.
Utfallet för utbildningsnämndens verksamheter visar en negativ avvikelse om
- 2 mnkr. Nämndens nettobudget har uppgått till 260,1 mnkr för 2012. Avvikelsen
beror framför allt på det interkommunala nettot och vuxenutbildningens svårigheter
att anpassa sin verksamhet inom ram.
Det interkommunala nettot genererar en större avvikelse då fler elever valde en
fristående enhet inför det nya läsåret. Socialförvaltningen har placerat fler ungdomar på institution utanför kommungränsen vilket innebär att utbildningskostnaden belastar utbildningsförvaltningen. Den budgeterade elevminskningen
vände därmed till en elevökning.
Färre elever startade dock på en kommunal skola i förhållande till budgeterad
elevvolym. Detta innebar att de kommunala skolorna fick ett överskott som har
finansierat delar av det interkommunala nettot.
Vuxenutbildningen har tidigare år erhållit ett större statsbidrag för yrkesvuxutbildningar. Detta har nästintill upphört under året. Som en omedelbar
konsekvens har färre utbildningar genomförts. Uppdragsutbildningen har kraftigt
fått reducera sin verksamhet med ofinansierade avvecklingskostnader (personal)
som följd och utbildningar har genomförts med för få deltagare (avhoppen beror på
att den studerande har fått annan sysselsättning).
Investeringsutrymmet om 2,5 mnkr har överskridits med 0,1 mnkr.
Investeringsutrymmet har krympt med 2 mnkr varför förvaltningen har haft
svårighet att rymma utfallet inom ram.
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Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
1.att godkänna årsredovisning med personalbokslut för 2012
2.att överlämna densamma till revisionen
3.att hemställa hos kommunstyrelsen att utbildningsnämndens
negativa resultat om -2,0 mnkr inte skall återföras till
utbildningsnämnden
Yrkande
Jonas Sandström (S) yrkar följande tilläggs-attsatser, se bilaga
att

utbildningsnämnden anmäler till kommunfullmäktige att det råder
bristande resurser i nämnden för att uppnå de av lag och fullmäktige satta målen

att

utbildningsnämnden tillsätter en parlamentarisk arbetsgrupp vars
mål är att utbilda kommunstyrelsen kring regelverket i gymnasiereformen 2011

Bengt Fröberg (M) och Anna Ekström (FP) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på utbildningsförvaltningens tre
att-satser, och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Därefter ställer ordförande proposition på de två tilläggs-attsatserna
och finner att utbildningsnämnden avslår dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
1.att godkänna årsredovisning med personalbokslut för 2012
2.att överlämna densamma till revisionen
3.att hemställa hos kommunstyrelsen att utbildningsnämndens
negativa resultat om -2,0 mnkr inte skall återföras till utbildningsnämnden.
Förhandlingschefen bjuds in till utbildningsnämnden för att informera
om arbetet med arbetsvärderingen.
_________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Samtliga rektorer
Sekr
Akten

UN2013.22.102

7

§ 10
Kontaktpolitikerorganisationen
På grund av nya ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden
beslutas att välja följande till kontaktpolitiker fr o m den 1 april 2013
Ehrensvärdska gymnasiet

Tommy Sternulf (S), Karin Månsson (FP)

Fischerströmska gymnasiet

Therese Olausson (S), Yjvesa Mujaj (M)

Törnströmska gymnasiet

Mikael Hammarin (S)

Vuxenutbildningen

Jörgen Karlsson (S)

Lista med aktuella kontaktpolitiker skickas ut till utbildningsnämnden.
_________________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
Akten

UN2013.62.109

§ 11
Justering av protokoll
Eftersom protokollet från utbildningsnämndens sammanträde den
31 januari inte har justerats
beslutar utbildningsnämnden
att Mikael Hammarin (S) ska justera protokollet från den
31 januari.
_________________

Sign

Sign

Sign
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Kopia till:
Controller
Akten

UN2012.380.043

9

§ 12
Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor 2013, komplettering
Utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde i december beslutat om
bidragsbelopp för de program som anordnas i den egna kommunala
gymnasieskolan. Det återstår att fastställa bidragsbelopp för de program och
nationella inriktningar som erbjuds kommunens elever genom
samverkansavtal med andra kommuner. I Karlskrona kommuns fall gäller
detta Fordons- och transportprogrammets nationella inriktning transport,
Fordonsprogrammets nationella inriktning transport och logistik,
Livsmedelsprogrammet, Industriprogrammet och Industritekniska
programmet. De tre sistnämnda programmen har vi inga elever på hos
fristående huvudmän.
För program som erbjuds genom samverkansavtal gäller enligt SKL:s
tolkning att man ska utgår ifrån anordnarkommunernas genomsnittliga
fastställda bidragsbelopp när man fastställer de egna bidrags-beloppen.
Denna tolkning har även fått stöd i ett antal domar från Förvaltnings-rätten i
Växjö. Enligt Förvaltningsrätten ställs inga särskilda krav på hur
samverkansavtalen ska vara utformade eller på att någon elev från
kommunen faktiskt ska ha utnyttjat erbjudandet om utbildning.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund.
Den nationella inriktningen transport (nya gy) erbjuds Karlskrona kommuns
elever genom samverkansavtal med Karlshamns, Nybro och Oskarshamns
kommuner. Dessa kommuners fastställda bidragsbelopp för denna inriktning
är följande:

Karlshamns kommun
Nybro kommun
Oskarshamns kommun

Sign

Sign

Sign

194 488 kr
163 215 kr
138 475 kr
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Karlskrona kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor med denna
inriktning blir därmed medelvärdet av dessa belopp, det vill säga 165 400
kr/elev/år.
Den nationella inriktningen transport och logistik (gamla gy) erbjuds
Karlskrona kommuns elever genom samverkansavtal med Karlshamns och
Oskarshamns kommuner. Dessa kommuners fastställda bidragsbelopp för
denna inriktning är följande:
Karlshamns kommun
194 488 kr
Oskarshamns kommun
137 588 kr
Karlskrona kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor med denna
inriktning blir därmed medelvärdet av dessa belopp, det vill säga 166 000
kr/elev/år.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2013 till fristående skolor avseende
Fordons- och transportprogrammets inriktning transport till 165 400
kr/elev/år

att

fastställa bidragsbelopp för år 2013 för fristående skolor avseende
Fordonsprogrammets inriktning transport och logistik till 166 000
kr/elev/år.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens
förslag
_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 13
Skolriksdagen
Utbildningsnämnden beslutar
att

nio ledamöter och ersättare ska delta i årets Skolriksdag.

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 14
Delegeringsärenden
Förordnande av vikarierande biträdande rektor vid Ehrensvärdska gymnasiet
under tiden 2013-02-01--28. UN2013.37.023
Beslut om avstängning av elev från Fischerströmska gymnasiet under tiden
2013-02-04—15. UN2013.32.612
Attestlista 2013. UN2013.20.002
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 15
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

UN2013.22.102

§16
Avsägelser av kommunala
Uppdrag

Kommunfullmäktige

UN2013.22.102

§ 17
Kommunala val

Kommunstyrelsen

UN2013.33.610

§ 41
Svar på motion om läxhjälp

Skolverket

UN2013.34.615

Statsbidrag för yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning

Skolverket

UN2013.35.615

Statsbidrag för utbildning till
yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 16
Övrigt
Anna Ekström (FP), som slutar som ledamot i utbildningsnämnden avtackas.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

4 april 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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1
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 4 april 2013
§ 17 Information
- E-lönebesked
- Vuxenutbildningen – ett år efter flytten samt kvalitetsredovisning
- Kommunala informationsansvaret
- Jämställdhet
§ 18 Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden 2013
§ 19 Begäran att få nyttja medel ur utbildningsnämndens reserv
§ 20 Angående samverkansavtal för NIU, nationellt godkända idrottsUtbildningar
§ 21 Förslag till yttrande över ansökan från JENSEN education AB om
rätt till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan
JENSEN gymnasium i Karlskrona kommun
§ 22 Förslag till yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar –
Kronoberg – Blekinge om rätt till utökat bidrag för utbildning vid den
Fristående gymnasieskolan Ingelstorpgymnasiet i Kalmar kommun
§ 23 Förslag till yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om utökad rätt
Till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Calmare
Internationella skola i Kalmar kommun
§ 24 Förslag till yttrande över ansökan från JENSEN education AB om rätt
till bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan JENSEN
Gymnasium i Kalmar kommun
§ 25 Delegeringsärenden
§ 26 Anmälningsärenden
§ 27 Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Vuxenutbildningens lokaler
torsdagen den 4 april 2013 kl 08.30 – 11.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Ulrika Svensson (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Karolina Tuvesson (M)

Utbildningschef
Controller
Controller
Personalspecialist
Kvalitetschef
Utvecklingschef
Rektor

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

Tjänstemän

Blad

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Ulrika Svensson (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Ulrika Svensson
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 april 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
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§ 17
Information
- E-lönebesked
Pia Sixtensson från Serviceförvaltningen informerar om att Karlskrona
kommun ska gå över till E-lönebesked fr o m maj månad. Detta gäller
även de förtroendevalda.
_________________
- Vuxenutbildningen – ett år efter flytten samt kvalitetsredovisning
Mikael Thornéus informerar om vad som hänt med Vuxenutbildningen under
året efter flytten.
Mikael Thornéus redogör också för Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning
2012. UN2013.83.619
- Kommunala informationsansvaret
Annika Fagerberg informerar om sitt arbete med det Kommunala
informationsansvaret.
- Jämställdhet
Sandra Bizzozero, projektledare för Hållbar jämställdhet informerar om
projektet.
____________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

UN2013.84.042

§ 18
Ekonomi-, verksamhet- och personaluppföljning för
utbildningsnämnden februari 2013
Malin Frej redogör för uppföljningen. Utbildningsnämndens nettoanslag för
2013 uppgår till 262,2 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 28 februari 2013 uppgår
till en positiv avvikelse +0,4 mnkr. I avvikelsen ingå inte ankomstregistrerade
fakturor för perioden.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- 0,5 mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- 0,1 mnkr
- Gemensamma verksamheter
+1,0 mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett överskott om 0,4 mnkr. Avvikelserna
varierar mellan verksamheterna och en förklarande faktor är att budget och
utfall inte är fullt ut periodiserat. Gymnasieskolan har något färre elever än
budgeterat vilket genererar en minskad resurstilldelning. 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 kommer att ske till andra kommuner.
Prognos

+/- 0 mnkr

Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är kända
idag och de antagande som prognosen bygger på kommer utfallet för året att
rymmas inom tilldelad ram. Prognosen förutsätter dock att förvaltningens
avsatta reserv kan disponeras för att täcka befarat underskott.
Tillströmningen av elever till gymnasieskolorna fortsätter att minska vilket
också bekräftas av de första preliminära antagningssiffrorna. Tillströmningen
av elever till de teoretiska programmen i de kommunala skolorna följer
prognosen väl medan betydligt färre elever väljer yrkesprogram.
Fler friskolor har tillstånd att bedriva fler program och inriktningar än tidigare.
Hösten 2012 ökade antalet elever till de fristående skolorna. Årets första
preliminära antagningssiffror pekar på att färre elever har sökt till en fri-
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stående skola inför höstterminen än förra året. Hur elevernas val kommer att
se ut vid terminsstarten är oerhört osäkert då eleverna har möjlighet att göra
omval fram till terminsstart.
Om en fristående skola väljer att lägga ned sin verksamhet är de kommunala
skolorna skyldiga att ta emot eleverna. De kommunala skolorna är dock inte
skyldig att kunna erbjuda de program som eleven har studerat vid den
fristående skolan.
I januari inkom ett överklagande till förvaltningsrätten från Nordens
teknikerinstitut (NTI). NTI yrkar på att få kompensation för det underskott som
de kommunala skolorna genererade 2011. Utbildningsförvaltningen har yttrat
sig till förvaltningsrätten och vidhåller att de kommunala skolorna har erhållit
budget/tilldelning i enlighet med gymnasieförordningen. I dagsläget är det
osäkert hur förvaltningsrätten kommer att döma och om domen får
ekonomiska konsekvenser.
I budget 2013 har utbildningsnämnden fördelat om 1,5 mnkr till
Vuxenutbildningen. Trots ombudgeteringen har verksamheten stora
svårigheter att anpassa sig till ram. Läget på arbetsmarknaden gör att
efterfrågan på utbildningar är stor men då Vuxenutbildningens resurser inte
räcker till så nekas många utbildningsplats.
Tidigare års statsbidrag till yrkesvuxutbildningar har näst intill upphört. Som
en omedelbar effekt har förre utbildningar genomförts och uppdragsutbildningen har kraftigt reducerat sin verksamhet vilket har gjort att
administrationsbidraget har halverats.
Anslaget för investeringar uppgår till 2,5 mnkr som kommer att nyttjas under
perioden.
Marianne Hansson redovisar personaluppföljningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning per
den 28 februari 2013

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 19
Begäran att få nyttja medel ur utbildningsnämndens reserv
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Kopia till:
SYV
Akten

UN2013.85.605

§ 20
Angående samverkansavtal för NIU, nationellt godkända
Idrottsutbildningar
Det finns två sorters nationellt kvalitetssäkrade idrottsutbildningar, riksidrottsgymnasier (RIG) och nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).
Riksidrottsgymnasier (RIG) är riksrekryterande det vill säga att elever från
hela landet kan söka till dem. Skolverket beslutar om dessa efter förslag från
Sveriges Riksidrottsförbund.
Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är utbildningar som Skolverket
beslutar om efter det att ett specialförbund har tillstyrkt ansökan.
Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast RIG och NIU
använda ämnet specialidrott.
Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i
det individuella valet och ämnet får dessutom läsas som utökat program med
300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså få läsa 700 poäng
specialidrott.
NIU finns på ett flertal orter och omfattar till skillnad från RIG ett betydligt
bredare utbud av idrotter. Elever som söker NIU genomgår två antagningar,
dels till vald specialidrott och dels till sökt program. Utbildningarna är inte riksrekryterande vilket innebär att ungdomar som är antagna till sin specialidrott
är antagna i andra hand på det samtidigt sökta gymnasieprogrammet. Att vara
mottagen i andra hand innebär att konkurrera om de eventuellt lediga platser
som finns på sökt studieväg. En sökande som är mottagen i andra hand och
sedan blir antagen till sökt program har inte rätt till inackorderingsbidrag.
För att en elev som sökt NIU ska blir mottagen i första hand krävs ett samverkansavtal mellan hemkommunen och den mottagande skolkommunen. Med
ett sådant samverkansavtal konkurrerar den utifrån sökande på lika villkor
med de sökande som är folkbokförda i skolkommunen. Ett samverkansavtal
innebär också att den utsocknes eleven har rätt till inackorderingsbidrag om
villkor för detta finns.
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Idag har vi inga separata samverkansavtal avseende NIU. Det innebär att de
ungdomar som antas till NIU och sökt program i annan kommun och påbörjar
detta går miste om inackorderingsbidrag. Hemkommunen Karlskrona betalar
inte heller någon extra kostnad för idrottsdelen i utbildningen utan enbart
kostnaden för det nationella programmet. I vår egen organisation har vi
endast en godkänd NIU, fäktning. Flera av våra grannkommuner har några
stycken NIU i sin organisation. Här borde kunna erbjudas ytterligare ett par
NIU i vår organisation.
De senaste åren har antalet sökande till NIU varit under tio per år. Den extra
kostnaden för specialidrott varierar mellan 12 kkr till 20 kkr/år. Om Karlskrona
kommun skriver avtal för samtliga dessa, innebär detta en merkostnad om ca
150 kkr per år.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §13, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att det fr o m läsåret 2013/14 för varje sökande till NIU skall skrivas ett
särskilt samverkansavtal.
Yrkande
Inger Persson (S) yrkar följande tilläggsattsats:
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med andra berörda
förvaltningar och organisationer utreda möjligheter för att Karlskrona
kan erbjuda ytterligare NIU i sin organisation
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer proposition på Inger Perssons yrkande och finner att
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att det fr o m läsåret 2013/14 för varje sökande till NIU skall skrivas ett
särskilt samverkansavtal
att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med andra berörda
förvaltningar och organisationer utreda möjligheten för att Karlskrona
kan erbjuda ytterligare NIU i sin organisation.
_________________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.50.631

§ 21
Yttrande över ansökan från JENSEN education AB om rätt till bidrag
för utbildning vid den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium
i Karlskrona kommun
JENSEN education AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2014
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 2016.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2013/2014
erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet med 90 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.

Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
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 etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
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Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
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, och även i viss utsträckning har
blivit, 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 vid 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.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §14, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.51.631

§ 22
Yttrande över ansökan från Hushållningssällskapet Kalmar – Kronoberg – Blekinge om rätt till utökat bidrag för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ingelstorpgymnasiet i Kalmar kommun
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har hos Skolinspektionen
ansökt om att från hösten 2014 få utöka befintlig verksamhet med
utbildningarna:
-

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 10-20 elever per
utbildning och årskurs. Detta ger fullt utbyggt 40 elever per utbildning och 120
elever i total utökning av antal utbildningsplatser för Ingelstorpgymnasiet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att läsåret 2013/2014
erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning
med 48 platser samt Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap
med 60 platser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
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 etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
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aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
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, och även i viss utsträckning har
blivit, 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 vid 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.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §15, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.52.631

§ 23
Yttrande över ansökan från CIS Kalmar AB om utökad rätt till bidrag
För utbildning vid den fristående gymnasieskolan Calmare
Internationella skola i Kalmar kommun
CIS Kalmar AB har hos Skolinspektionen ansökt om att från hösten 2014 få
utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
-

Teknikprogrammet, inriktning teknik

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 25 elever per årskurs.
Detta ger fullt utbyggt 75 elever för utbildningsprogrammet år 2016.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2013/2014
erbjuda Teknikprogrammet med 40 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
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 etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
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Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
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, och även i viss utsträckning har
blivit, 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 vid 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.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §16, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

UN2013.50.631

§ 24
Yttrande över ansökan från JENSEN education AB om rätt till bidrag
För utbildning vid en fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium
I Kalmar kommun
JENSEN education AB har hos Skolinspektionen ansökt om att hösten 2014
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 2016.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att för läsåret 2013/2014
erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammet med 90 utbildningsplatser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund.
Inom ramen för samverkansavtal erbjuder Karlskrona kommun samtliga
nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
Konsekvensbeskrivning
De senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med
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 etablerade friskolor kan på sikt äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildningsutbud,
stabil verksamhet.
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Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
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, och även i viss utsträckning har
blivit, 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 vid 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.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 mars 2013, §17, föreslagit
Utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 25
Delegeringsärenden
Interkommunala ersättningar för elever från annan kommun som studerar
I Karlskrona kommuns gymnasiala gymnasieskolor under 2013.
UN2013.70.002
Elevs avstängning från deltagande i gymnasieutbildning. UN3.2013.1.606
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

4 april 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

19

Sammanträdesprotokoll

§ 26
Anmälningsärenden
Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror

Kommunstyrelsen

UN2013.38.041

§ 47
Justering av priser för måltider
serverade på gymnasieskolan

Litorina Folkhögskola

UN2013.87.616

Protokoll 6/2 2013

Skolinspektionen

UN2012.188.631 Ansökan från Nordic International
School AB om rät till bidrag för en
internationell skola på gymnasienivå
United Continents IB World School
I Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2013.78.631

_________________
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Betygsrätt för Hermods AB för
utbildning motsvarande kommunal
vuxenutbildning
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§ 27
Övrigt
Val till arbetsutskottet
Utbildningsnämnden väljer Karin Månsson (FP) till ledamot i arbetsutskottet.
_________________

Inger Persson (S) ställer frågor om tillsättningen av de utannonserade
rektorstjänsterna.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 23 maj 2013
§ 28 Information
- Redovisning av elevernas resa till Sydafrika
- Arbetet med sammanhållen vägledningsorganisation
§ 29 Delårsbokslut per den 30 april 2013
§ 30 Val av kontaktpolitiker till af Chapmangymnasiet
§ 31 Delegeringsärenden
§ 32 Anmälningsärenden
§ 33 Övrigt

Sign

Sign

Sign

1

Sammanträdesdatum

Blad

23 maj 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

af Chapmangymnasiet
torsdagen den 23 maj 2013 kl 08.30 – 11.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Ulrika Svensson (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Karolina Tuvesson (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Utbildningschef
Controller
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Rektor

Göran Palmér
Anders Svensson
Malin Frej
Marianne Hansson
Tommy Rönneholm
Mikael Thornéus

Tjänstemän

2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Tommy Sternulf (S)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Tommy Sternulf

Sign

Sign

Sign
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 maj 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 28
Information
- Redovisning av elevernas resa till Sydafrika
Eleverna Lisa Lindborg, Jennifer Lundin, Tajma Sisic, Besaran Behzad
Abdulazic och Alkut Usmanov berättar om sina resor som de gjort under
tiden de gått på den internationella profilen på Samhällsvetenskapsprogrammet.
Eleverna har varit i Polen, Frankrike och Sydafrika.
Sammanfattning av vad eleverna har lärt sig under sina tre år bifogas
protokollet.
_________________
- Arbetet med sammanhållen vägledningsorganisation
Tommy Rönneholm informerar om arbetet med sammanhållen vägledningsorganisation.
____________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Akten

UN2013.84.042
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§ 29
Delårsbokslut per den 30 april 2013
Malin Frej redogör för delårsbokslutet.
Under 2013 fortsätter arbetet med att nå målen. Andel elever med godkända
betyg ökade under läsåret 2011/2012. Ny statistik kommer att redovisas så
snart Skolverket har presenterat dessa.
Utifrån dagens kända fakta kommer utbildningsnämndens verksamheter att
rymmas inom tilldelad ekonomisk ram vid årets slut. Perioden har en negativ
avvikelse om – 0,4 mnkr som hänförs till det interkommunala nettot. Under
pågående hösttermin valde fler elever att byta till annan huvudman.
Avvikelsen följer med till 2013 men kommer att finansieras via
budgetöverskott från de kommunala skolorna på grund av förre antal elever
än budgeterat.
Tilldelade investeringsmedel om 2,5 mnkr kommer att förbrukas under året.
Marianne Hansson redovisar personaluppföljningen.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut per den 30 april med personaluppföljning

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen

Yrkanden
Mikael Hammarin (S) yrkar följande tilläggsattsater:
1.att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillskriva kommunfullmäktige
att tilldelad rambudget gör att utbildningsnämnden inte kan uppfylla
målen som är satta av kommunfullmäktige och därav antingen tilldela utbildningsnämnden mera pengar eller sänka målen
2.att ge förvaltningen i uppdrag att till nästa nämndsmöte ta fram en lista
över rättsfall som utfallit med vite gällande stöd till barn med särskilda
behov samt riskanalys för våra verksamheter i förhållande till skollagen
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forts. § 29
Bengt Fröberg (M) yrkar avslag på tilläggsattsats 1.
Henrik Larsen (M) yrkar avslag på tilläggsattsats 2.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på utbildningsförvaltningens förslag och
finner att utbildningsnämnden beslutar enligt detsamma.
Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsattsatserna och finner
att utbildningsnämnden avslår dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna delårsbokslut per den 30 april med personaluppföljning

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen.

_________________
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Kopia till:
Rektor af Chapman
Akten

UN2013.22.102

§ 30
Val av kontaktpolitiker till af Chapmangymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Karolina Tuvesson (M) till kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet.
_________________
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§ 31
Delegeringsärenden
Beslut om mottagande av elever från annan kommun till Karlskrona
kommuns gymnasieskolor.
Prövning om en elev ska tas emot i särskolan.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________
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§ 31
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Protokoll 2013-03-13

Kommunfullmäktige

UN2013.22.102

§ 30
Kommunala val

Kommunfullmäktige

UN2013.82.050

§ 39
Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp
och upphandling

Kommunfullmäktige

UN2012.208.041

§ 48
Uppföljning per den 28 februari
2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter

Kommunstyrelsen

UN2013.103.001

§ 81
Förslag med anledning av förstudie Konkurrensutsättning
Kostenheten

Kommunstyrelsen

UN2013.104.004

§ 80
Arkivinspektionsrapport för
Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunstyrelsen

UN2013.117.041

§ 122
Uppdrag att ta fram förslag om
Nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en resultatförbättring
redan år 2013
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§ 32
Övrigt
------------
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 13 juni 2013
§ 34 Information
- Arbetsvärdering
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
§ 35 Ansökan om projektmedel
§ 36 Utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
§ 37 Delegeringsärenden
§ 38 Anmälningsärenden
§ 39 Övrigt
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Plats och tid

Karlskrona KompetensCenter
torsdagen den 13 juni 2013 kl 08.30 – 10.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Karolina Tuvesson (M)

Utbildningschef
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Förhandlingschef
Kurator

Göran Palmér
Anders Svensson
Marianne Hansson, § 34
Tommy Rönneholm
Mikael Jansson, § 34
Marie Gustafsson, § 34

Tjänstemän

2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg
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Sign

Sign
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 juni 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 34
Information
- Arbetsvärdering
Förhandlingschef Mikael Jansson informerar om arbetsvärderingen som
genomförts i kommunen via ett webbaserat system kallat BAS.
Arbetsvärderingssystemet BAS innebär att man mäter grundkraven på
respektive befattning med hjälp av de fyra huvudfaktorer kunnande, ansvar,
arbetsförhållanden och problemlösning.
_________________
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
Tommy Rönneholm informerar om att ett arbete har påbörjats som handlar
om samverkan mellan Marinen och Utbildningsförvaltningen angående utbildningar.
Göran Palmér informerar om ett mötet med nätverket för mathantverkare
i länet. Syftet är att starta en gymnasial lärlingsutbildning i mathantverk.
____________________
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Akten
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§ 35
Ansökan om projektmedel
Utbildningsförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om projektmedel för två
projekt som handlar om arbete mot hedersrelaterad våld och förtryck.
1. Lokal samverkan i hedersrelaterade frågor: Projekt är i samverkan med
Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Blekinge läns
Polismyndighet.
2. Hedersamt II: Målet med projektet är att uppnå ökad medvetenhet hos
framför allt eleverna men också i viss mån deras föräldrar om hur orättfärdigt
och i Sverige faktiskt olagligt det är att tvingas leva inom en hederskontext.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna de båda ansökningarna.

________________
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Samtliga rektorer
Akten

UN2012.329.612
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§ 36
Utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
Inför valet till gymnasieskolan görs under hösten en preliminär organisation av
studievägar och antal elevplatser på dessa för år ett det kommande läsåret.
Den preliminära organisationen bygger dels på kända fakta:
- antal elever i grundskolans år nio
- antal elever på introduktionsprogram
dels på rimliga antaganden om bl a:
- antal elever som kan behöva gå om år ett på olika program i
gymnasieskolan
- antal hitflyttade/utflyttade ungdomar i åldersgruppen
- antal elever i år nio som riskerar bli obehöriga till nationella program
- antal elever på introduktionsprogram som kan göra sig behöriga till
nationella program
- sökandebilden de närmast föregående åren
- andra utbildningsanordnare och deras utbud av gymnasieutbildning
- arbetsmarknadssituationen samt trender och medias bild av olika
utbildningar/yrken
Tommy Rönneholm redovisar antalet föreslagna platser per program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 maj 2013, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna föreslagen utbildningsorganisation för år 1 läsåret 2013/14
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
.
_________________
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§ 37
Delegeringsärenden
Interkommunal ersättning för utbildning vid gymnasiesärskola i Karlskrona
Kommun kalenderåret 2013.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 38
Anmälningsärenden
Det finns inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde.
_________________
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§ 39
Övrigt
Inger Persson (S) önskar information om hur specialpedagogerna arbetar
vid nästa sammanträde.
________
Inger Persson ställer frågor om översynen av riktlinjer och rutiner för hantering
av ansökan om reseersättning för gymnasieelever som gjorts på utbildningsförvaltningen.
________
Bengt Fröberg (M) ställer frågor om vilken policy som gäller vid inställda
lektioner när det gäller vikarier för lärarna.
________
Bruno Carlsson (SD) tar upp frågan om attityder om skolan i samhället.
________
Göran Palmér informerar om att Vuxenutbildningen ska starta en kockutbildning till hösten.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 13 juni 2013
§ 34 Information
- Arbetsvärdering
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
§ 35 Ansökan om projektmedel
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Karlskrona KompetensCenter
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Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Dennis Lager (S)
Inger Persson (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Karolina Tuvesson (M)

Utbildningschef
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Förhandlingschef
Kurator

Göran Palmér
Anders Svensson
Marianne Hansson, § 34
Tommy Rönneholm
Mikael Jansson, § 34
Marie Gustafsson, § 34

Tjänstemän

2

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Sign

Sign

Sign

§ 34 - 39

Sammanträdesdatum

Blad

13 juni 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17 juni 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 34
Information
- Arbetsvärdering
Förhandlingschef Mikael Jansson informerar om arbetsvärderingen som
genomförts i kommunen via ett webbaserat system kallat BAS.
Arbetsvärderingssystemet BAS innebär att man mäter grundkraven på
respektive befattning med hjälp av de fyra huvudfaktorer kunnande, ansvar,
arbetsförhållanden och problemlösning.
_________________
- Framtida utbildningar med Marinen samt Mathantverk
Tommy Rönneholm informerar om att ett arbete har påbörjats som handlar
om samverkan mellan Marinen och Utbildningsförvaltningen angående utbildningar.
Göran Palmér informerar om ett mötet med nätverket för mathantverkare
i länet. Syftet är att starta en gymnasial lärlingsutbildning i mathantverk.
____________________
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§ 35
Ansökan om projektmedel
Utbildningsförvaltningen ansöker hos Länsstyrelsen om projektmedel för två
projekt som handlar om arbete mot hedersrelaterad våld och förtryck.
1. Lokal samverkan i hedersrelaterade frågor: Projekt är i samverkan med
Socialförvaltningen, Barn- och ungdomsförvaltningen och Blekinge läns
Polismyndighet.
2. Hedersamt II: Målet med projektet är att uppnå ökad medvetenhet hos
framför allt eleverna men också i viss mån deras föräldrar om hur orättfärdigt
och i Sverige faktiskt olagligt det är att tvingas leva inom en hederskontext.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna de båda ansökningarna.

________________
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§ 36
Utbildningsorganisation läsåret 2013/2014
Inför valet till gymnasieskolan görs under hösten en preliminär organisation av
studievägar och antal elevplatser på dessa för år ett det kommande läsåret.
Den preliminära organisationen bygger dels på kända fakta:
- antal elever i grundskolans år nio
- antal elever på introduktionsprogram
dels på rimliga antaganden om bl a:
- antal elever som kan behöva gå om år ett på olika program i
gymnasieskolan
- antal hitflyttade/utflyttade ungdomar i åldersgruppen
- antal elever i år nio som riskerar bli obehöriga till nationella program
- antal elever på introduktionsprogram som kan göra sig behöriga till
nationella program
- sökandebilden de närmast föregående åren
- andra utbildningsanordnare och deras utbud av gymnasieutbildning
- arbetsmarknadssituationen samt trender och medias bild av olika
utbildningar/yrken
Tommy Rönneholm redovisar antalet föreslagna platser per program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 30 maj 2013, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna föreslagen utbildningsorganisation för år 1 läsåret 2013/14
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
.
_________________
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§ 37
Delegeringsärenden
Interkommunal ersättning för utbildning vid gymnasiesärskola i Karlskrona
Kommun kalenderåret 2013.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________
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§ 38
Anmälningsärenden
Det finns inga anmälningsärenden vid dagens sammanträde.
_________________
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§ 39
Övrigt
Inger Persson (S) önskar information om hur specialpedagogerna arbetar
vid nästa sammanträde.
________
Inger Persson ställer frågor om översynen av riktlinjer och rutiner för hantering
av ansökan om reseersättning för gymnasieelever som gjorts på utbildningsförvaltningen.
________
Bengt Fröberg (M) ställer frågor om vilken policy som gäller vid inställda
lektioner när det gäller vikarier för lärarna.
________
Bruno Carlsson (SD) tar upp frågan om attityder om skolan i samhället.
________
Göran Palmér informerar om att Vuxenutbildningen ska starta en kockutbildning till hösten.
_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 26 september 2013
§ 40 Information
- Presentation av nya rektorer
- Specialpedagogerna informerar
- Riktlinjer för elevskyddsarbete
- Antagningsstatistik
§ 41 Delårsbokslut 31 augusti 2013 med personaluppföljning
§ 42 Förslag till svar på motion om läxhjälp
§ 43 Förslag till utbildningsnämndens ungdomspolitiska handlingsplan 2013 – 2016
§ 44 Yttrande över ansökan från Ingelstorpsgymnasiet om godkännande
som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Ingelstorpsgymnasiet i Kalmar kommun
§ 45 Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2014
§ 44 Elevärende
§ 45 Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av
Insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
Samtliga insatser från olika aktörer under huvudmännen
§ 46 Delegeringsärenden
§ 47 Anmälningsärenden
§ 48 Övrigt
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Plats och tid

Ehrensvärdska gymnasiet
torsdagen den 26 september 2013 kl 08.30 – 12.20

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Jonna Lengstedt (S), föredragning, gick kl 12.00
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD), föredragning, gick kl 11.20
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson(S), föredragning, gick kl 11.00
Hans-Göran Håkansson (FP)

Ersättare

Karolina Tuvesson (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson, föredragning, gick kl 12.00
Sören Lund (KD), föredragning, gick kl 12.00

Utbildningschef
Controller
Controller
Personalspecialist
Utvecklingschef
Kvalitetschef
Rektor
Biträdande rektor
Biträdande rektor
Specialpedagog
Specialpedagog
Specialpedagog
Specialpedagog

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Marianne Hansson
Tommy Rönneholm
Tobias Ekblad
Mats-Peter Krantz, § 40
Asta Abrahamsson, § 40
Lena Sandgren-Schwartz, § 40
Peter Karlsson, § 40
Åsa Johansson, § 40
Anna Ljungberg, § 40
Maria Fredin, § 40

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Henrik Larsen (M)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn-Nilsson

Justerare

……………………………………………
Henrik Larsen

§ 40 - 50

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 oktober 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 40
Information
- Presentation av nya rektorer
Rektor vid Törnströmska gymnasiet Mats-Peter Krantz, biträdande rektor
vid af Chapmangymnasiet Lena Sandgren-Swartz och biträdande rektor
Ehrensvärdska gymnasiet Asta Abrahamsson presenterar sig.
Ordföranden hälsar samtliga välkomna.
____________________
- Specialpedagogerna informerar
Specialpedagog Åsa Johansson vid Fischerströmska gymnasiet informerar
om arbetet där.
Specialpedagogerna Peter Karlsson, Ehrensvärdska gymnasiet, Anna
Ljungberg, Törnströmska gymnasiet och Marie Fredin, af Chapmangymnasiet
Informerar om sitt arbete på respektive skola.
____________________

- Riktlinjer för elevskyddsarbete
Tommy Rönneholm informerar om att en arbetsgrupp bestående av elever
och personal från gymnasieskolorna har arbetat fram riktlinjer för
elevskyddsarbetet.
Riktlinjer för elevskyddsarbete inom utbildningsförvaltningen är:
1. Vad/områden
2. Representation
3. Årshjul/arbetssätt/forum
_______________________
- Antagningsstatistik
Tommy Rönneholm informerar om antagningsstatistiken för läsåret 2013/14.
_______________________
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- Extra ärende
Ordföranden meddelar att ett extra ärende angående Länsövergripande
avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och ungdomar
upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer under
huvudmännen, tas upp vid dagens sammanträde.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 september 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

UN2013.261.041

6

§ 41
Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 med personaluppföljning
Från och med höstterminen studerar alla gymnasieelever enligt den nya
reformen. Arbetet med att nå målen fortsätter. Glädjande är att de elever som
fått slutbetyg med godkänt på samtliga kurser har andelen ökat till 73%.
Perioden har en positiv avvikelse om 0,6 mnkr. Utifrån dagens kända fakta
kommer utbildningsnämndens verksamheter att rymmas inom tilldelad
ekonomisk ram vid årets slut. Dock under förutsättning att utbildningsnämndens reserv kan disponeras och att inte utbildningsnämnden kommer att
belastas med kostnader för omvårdnad och boende för elever som studerar
vid RH-gymnasium (gymnasium för rörelsehindrade). Årets kostnad för
omvårdnad och boende är beräknad till 700 tkr. Utbildningsnämnden betalar
motsvarande för eleven under skoltid d v s programkostnad och kostnad för
elevassistent. Totalt är RH-elevernas kostnad beräknad till 1,4 mnkr.
Den budgeterade elevorganisationen var högre än vad utfallet av höstens
organisation blev. Under fjolåret valde fler elever at lämna den kommunala
skolan för annan huvudman. Budget för interkommunalt netto kommer
därmed att överskridas, samtidigt som de egna kommunala skolorna ska få
ett överskott.
Vuxenutbildningen har en snäv nettobudget. Inför höstterminen har ytterligare
statsbidrag inkommit som ska finansiera fler yrkesvuxutbildningar.
Tilldelade investeringsmedel om 2,5 mnkr kommer att förbrukas under året.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning
att överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 42
Förslag till svar på motion om läxhjälp
En motion om läxhjälp (i grundskolan) ställdes till kommunfullmäktige i april
2011. Motionen skickades till barn- och ungdomsnämnden för yttrande. Efter
yttrandet från barn- och ungdomsnämnden beslutade kommunstyrelsen den
29 januari 2013 att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden och
utbildningsnämnden.
I motionen sägs bl a att läxhjälp kan bidra till att fler elever får möjligheten att
bättre klara sin skolgång. Motionen avslutas med: Det ska gälla grundskolor
upp till gymnasieskolan. Det är först i kommunstyrelsens beslut om återremittering som utbildningsnämnden läggs till.
För de kommunala gymnasieskolorna i Karlskrona finns följande insatser och
beslutade målsättningar för att stärka alla elevers möjligheter att nå
kunskapsmålen:
1. Ökat antal specialpedagoger.
2. Samtliga speciallärare som tidigare satt samlade och organiserades av
Fischerströmska gymnasiet är numera fördelade på alla gymnasieskolorna.
3. Något minskat elevantal i flertalet undervisningsgrupper.
4. En samordnad vägledningsorganisation för grund- och gymnasieskolan är beslutad och träder snart i kraft.
5. En samordning av stödundervisningen sker mellan skolorna.
6. Ett matematikcentrum finns på Ehrensvärdska gymnasiet och är öppet
för alla gymnasieelever.
7. All personal har deltagit i en grundläggande specialpedagogisk utbildning. Denna utbildningssatsning fortsätter nu i fler steg och på olika
nivåer för ett mindre antal pedagoger.
8. En förbättrad medveten satsning genomförs för att ta fram resultat i
verksamheten vilka efter analys ska leda till utvecklingsinsatser. Detta
gäller t ex elever som gör studieavbrott och hur dessa kan förebyggas.
9. Hälsa, trygghet, inflytande och individualisering är nyckelord i utbildningsnämndens handlingsplan utifrån det ungdomspolitiska programmet.
Syftet är att skapa en gemensam strategi avseende elevsociala frågor för
samtliga kommunala gymnasieskolor.
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forts. § 29

10. Satsning på karriärtjänster för lärarna. Under läsåret 2013-2014
planeras fem förstelärartjänster i olika ämnen. Denna satsning är
tänkt pågå under ett antal år för att till slut omfatta alla större undervisningsämnen. Även lektorstjänster planeras.
11. Fr o m hösten 2013 kommer eleverna att än mera aktivt ges kunskaper
i studieteknik.
Ovanstående elva punkter som är utbildningsnämndens plan för att ge stöd till
alla elever är viktiga faktorer i vår medvetna satsning på att öka
kunskapsresultaten och kvaliteten i verksamheten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 september 2013, § 29,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att till kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till
vidtagna åtgärder.
Yrkande
Bengt Fröberg (M) yrkar följande ändring av att-satsen:
att till kommunfullmäktige föreslå att ovanstående punkter är
utbildningsnämndens plan och därmed är motionen besvarad.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
utbildningsnämnden avslår detta.
Därefter ställer ordförande ställer proposition på Bengt Fröbergs yrkande och
finner att utbildningsnämnden bifaller detta.
Utbildningsnämnden beslutar
att till kommunfullmäktige föreslå att ovanstående punkter är utbildningsnämndens plan och därmed är motionen besvarad.
_________________
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§ 43
Förslag till utbildningsnämndens ungdomspolitiska handlingsplan
2013 – 2016
Alla förvaltningar i kommunen ska göra en egen årlig handlingsplan utifrån det
av kommunfullmäktige beslutade Ungdomspolitiska programmet. Denna
handlingsplan ska sedan beslutas av respektive nämnd och redovisning ska
göras till såväl nämnd som kommunfullmäktige.
En arbetsgrupp av skolledare har haft uppdraget att ta fram ett förslag.
Förslaget innebär en långsiktig plan med tre målområden och därtill utformad
handlingsplan. Detta görs av tre skäl:
- Det finns fyra kommunala gymnasieskolor med olika verksamheter som
idag står med delvis samma men även olika problemområden
- De fyra skolorna har kommit olika långt med sina utvecklings- och
förbättringsområden
- Om de fyra skolorna vid samma tidpunkt kan arbeta med olika utvecklingsoch förbättringsområden ger detta sannolikt bättre resultat än om de
tvingas arbeta med samma område samtidigt. Det ger bl a möjlighet för
skolenheterna att påverkas av och lära av varandra.
Sett över hela tidsperioden, 2013 – 2016, ska alltså alla skolorna ha arbetat
med samtliga målområden.
De tre målområdena är:
- Elevinflytande och skoldemokrati
- Hälsa och trivsel
- Individualisera
Syftet är att skapa en gemensam strategi avseende elevsociala frågor för
samtliga kommunala gymnasieskolor i Karlskrona.
Mål
- Ökat elevinflytande och bättre skoldemokrati
- Bättre hälsa och ökad trivsel
- Ökad individualisering
Ordföranden föreslår att handlingsplanen ska vara underlag i budgetarbetet.
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forts. § 43

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 september 2013, § 30, för egen
del beslutat
att den Ungdomspolitiska handlingsplanen ska vara underlag i
budgetarbetet
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 september 2013, § 30,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att fastställa förslag till Ungdomspolitisk handlingsplan för
utbildningsnämnden 2013 – 2016 med årlig revidering.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 september 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

Kopia till:
Skolinspektionen
Akten

§ 44
Yttrande över ansökan från Ingelstorpsgymnasiet om godkännande
som huvudman för riksrekryterande utbildning vid den fristående
gymnasieskolan Ingelstorpsgymnasiet i Kalmar kommun
Ingelstorpsgymnasiet har hos Skolinspektionen ansökt om att från och med
läsåret 2014/2015 få utöka befintlig verksamhet med utbildningen:
-

Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning mark och anläggning

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 10-20 elever per
årskurs. Detta ger fullt utbyggt 45 elever för utbildningen på Ingelstorpsgymnasiet.
Den kommunala gymnasieskolan i Karlskrona avser att läsåret 2014/2015
erbjuda Bygg- och anläggningsprogrammet med 52 platser.
Karlskrona kommun har samverkansavtal med följande kommuner:
Emmaboda, Lessebo, Tingsryd, Växjö, Oskarshamn, Nybro, Olofström,
Ronneby, Karlshamn, Kalmarsunds Gymnasieförbund och SölvesborgBromölla Kommunalförbund. Inom ramen för samverkansavtal erbjuder
Karlskrona kommun samtliga nationella program, utom Naturbruksprogrammet.
I likhet med de senaste årens utveckling inom gymnasial utbildningsverksamhet, med konsekvenser till följd av nuvarande konkurrenssituation,
ägarförhållanden och fortsatt minskat elevunderlag gäller följande
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 etablerade friskolor kan äventyra inblandade
aktörers möjligheter att bedriva en, för kommunens samlade utbildnings-utbud,
stabil verksamhet.
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forts. § 44
Den pågående elevminskningen som tog sin början 2009/2010, beräknas
fortgå för att sakta vända år 2016. Under perioden 2012-2015 beräknas
minskningen uppgå till strax under 10 %.
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, och även i viss utsträckning har
blivit, 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 vid 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 kostnads-effektiva 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.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2013, § 24,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

överlämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________
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Kopia till:
Akten

UN2013.265.006

§ 45
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2014
Förslag till sammanträdesplan har varit utsänt.
Utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslag till sammanträdesplan för 2014.
_________________
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§ 46
Elevärende
Rektor Johan Melin har inkommit med ett elevärende angående beslut
om avstängning.
Enligt skollagen har rektor rätt att fatta beslut om avstängning enligt 5 kap
17 § 3-4 stycket med omedelbar verkan om huvudmannen inte under den
aktuella tiden prövar frågan kan avstängningen förlängas ytterligare en
vecka. Under tiden har skolan tid att vidta andra insatser.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att eleven stängs av under två veckor från den 10 september t o m
den 24 september 2013.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_________________
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§ 47
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga
insatser från olika aktörer under huvudmännen
Representant för länets kommuner och för landstinget har tagit fram avtal om
samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar enligt följande:
-

-

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser
från båda huvudmännen
Länsövergripande avtal – ansvars fördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtliga insatser
från olika aktörer under huvudmännen

Regeringen beslutade i maj 2012 om handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa –
plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 – 2016. För
tidsperioden ser regeringen behov av att särskilt prioritera två målgrupper:
barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk
problematik. Mot bakgrund av detta kommer har staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och
kommunernas utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa genom
ekonomiska incitament och med patientens behov i centrum. Målet med
överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och
omsorg men också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa.
Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 630 mnkr
till de kommuner och landsting som uppfyllt ett antal grundkrav och
prestationskrav.
Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om samverkan
kring personer, barn och ungdomar och vuxna med psykisk funktionsnedsättning.
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forts. § 47
Av överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas,
gemensamma mål för landstinget och kommunernas verksamheter, rutiner för
samarbete kring enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning och hur
individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där
gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska
lösas.
Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter
delegation. Karlskrona kommun tar beslutet i kommunfullmäktige efter
prövning i respektive nämnder.
I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal för barn och
ungdomar och för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är
beslutade och under tecknade av tjänstemän.
De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen.
Målsättningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande
samverkansavtalen som finns i Blekinge
1.
Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser från båda huvudmännen (för beslut)
2.
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov samtidiga insatser
från olika aktörer under huvudmännen (för beslut) samt
3.
Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbruk,
missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge till ett huvudavtal med
underliggande avtal inom varje område.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

hemställa till kommunfullmäktige att ingå överenskommelse för
utbildningsnämnden enligt föreliggande avtal

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________
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§ 48
Delegeringsärenden
Attestlista 2013 UN2013.20.002
Interkommunala ersättningar för elever från annan kommun som studerar
vid Karlskrona kommuns kommunala gymnasieskolor under 2013.
UN2013.253.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningen.

_________________
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§ 49
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Protokoll 2013-06-12

Kommunfullmäktige

UN2013.133.041

§ 65
Revisionsberättelse år 2012 och
beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och
ungdomsnämnden, Kulturnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden, Miljöoch byggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Utbildningsnämnden,
Valnämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

UN2013.134.006

§ 73
Förslag om ändrad tidpunkt
för fastställande av budget och
plan 2014 - 2016

Kommunfullmäktige

UN2013.162.006

§ 85
Internationell samverkan med
Chuxiong City, Yunnan Province
P.R.China

Kommunfullmäktige

UN2013.160.006

§ 88
Uppdrag att ta fram förslag om
Nytt åtgärdspaket för att åstadKomma en resultatförbättring
redan år 2013
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Kommunfullmäktige

UN2013.161.006

§ 89
Förslag resultatreglering bokslut
2012 samt överföring av kvarvarande investeringsmedel

Kommunstyrelsen

UN2013.141.622

§ 125
Komplettering av besparingskrav inom måltidsverksamhetens
område

Kommunstyrelsen

UN2013.254.020

§ 158
Resepolicy för Karlskrona kommun

Länsstyrelsen

UN2013.168.047
UN2013.169.047

Beslut gällande projektmedel
för arbetet mot hedersrelaterat
våld och förtryck 2013

Skolinspektionen

UN2013.177.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
ny huvudman för gymnasieskola
Vid Östersjögymnasiet i Kalmar
(fd JB Gymnasiet i Kalmar) i
Kalmar kommun

Skolinspektionen

UN2013.178.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
Ny huvudman för gymnasieskola
Vid Östersjögymnasiet i Karlshamn
(fd JB Gymnasiet Karlshamn) i
Karlshamns kommun

Skolinspektionen

UN2013.50.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola
i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

UN2013.65.631

Beslut:
Ansökan om godkännande som
huvudman för gymnasieskola i
Kalmar kommun

_________________
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§ 50
Övrigt
------------_________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 24 oktober 2013
§ 51 Information
- Elevråden informerar
- Rapport efter kvalitetsgranskning av utbildningen på introduktionsprogrammen individuellt alternativ och yrkesintroduktion vid
Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona kommun
- Karriärtjänster
§ 52 Ekonomisk uppföljning med prognos för utbildningsnämnden
september 2013
§ 53 Resultatreglering inom utbildningsnämndens ansvarsområde
§ 54 Förslag till internationellt program för Karlskrona kommun
§ 55 Ansökan att få starta NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning)
§ 56 Delegeringsärenden
§ 57 Anmälningsärenden
§ 58 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 24 oktober 2013 kl 08.30 – 12.30

Beslutande

Ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonas Sandström (S)
Ulrika Svensson (S)
Jonna Lengstedt (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD), föredragning, gick kl 09.45
Karin Månsson (FP)
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S), föredragning, gick kl 11.00

Ersättare

Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Yjvesa Mujaj (M)
Karolina Tuvesson (M)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C)
Sören Lund (KD)

Utbildningschef
Controller
Controller
Utvecklingschef
Kvalitetschef
Rektor
Biträdande rektor
Rektor

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm, föredragning
Tobias Ekblad, föredragning
Anita Wranker, föredragning
Carina Belsing, föredragning
Mats-Peter Krantz, föredragning

Tjänstemän

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jonna Lengstedt

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Jörgen Andersson

Justerare

……………………………………………
Jonna Lengstedt

§ 51 - 58

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25 oktober 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________
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§ 51
Information
- Elevråden informerar
Elevråden/elevkårerna från af Chapmangymnasiet, Ehrensvärdska gymnasiet
och Törnströmska gymnasiet informerar om sin verksamhet.
____________________

-

Rapport efter kvalitetsgranskning av utbildningen på introduktionsprogrammen individuellt alternativ och yrkesintroduktion vid
Fischerströmska gymnasiet i Karlskrona kommun UN2013.246.612

Rektor Anita Wranker och biträdande rektor Carina Belsing informerar om
resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning som genomfördes under
våren 2013. Granskningen omfattade programmen individuellt alternativ och
yrkesintroduktion.
____________________

- Karriärtjänster
Tommy Rönneholm och Tobias Ekblad informerar om arbetet med intervjuer
och tillsättning av karriärstjänsterna.
_________________
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Kopia till:
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

UN2013.261.041

§ 52
Ekonomisk uppföljning med prognos för utbildningsnämnden
september 2013
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 261,1 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 september 2013 uppgår
till en positiv avvikelse +3,5 mnkr. I avvikelsen ingår inte kostnad för en elev
vid ett RH-gymnasium (gymnasium för rörelsehindrade) som avser boende
och omvårdnad och inte ankomstregistrerade fakturor.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
+0.6 Mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux +2,9 Mnkr
- Gemensamma verksamheter
-/+0,0 Mnkr
Avvikelsen för perioden uppgår till ett överskott om 3,5 mnkr vilket beror på att
vuxenutbildningen har erhållit statsbidrag för att bedriva yrkesvuxutbildningar
som har startat och är planerade att starta. Bidraget kommer att matcha
utbildningskostnaderna.
Gymnasieskolorna ska visa ett positivt utfall då budgeterad elevvolym är högre
än verklig.
Prognos
Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är kända
idag och de antagande som prognosen bygger på kommer utfallet för året att
inte rymmas inom tilldelad ram. Prognosen förutsätter att förvaltningens
avsatta reserv kan disponeras.
I september kom förvaltningsrättens dom där NTI (Nordens teknikerinstitut)
yrkade att få kompensation för underskottet som de kommunala skolorna
genererade 2011. Förvaltningsrätten gav NTI rätt och utbildningsförvaltningen
kommer att betala ut ersättning som motsvarar underskottet per elev.
Utbetalning av kompensation kommer att ske till de fristående enheter som
kommer med en begäran om att erhålla kompensation.

Sign

Sign

Sign

UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

24 oktober 2013

6

Sammanträdesprotokoll

Under vårterminen studerade en elev på ett RH-gymnasium och i höst
studerar ytterligare två elever. Den totala kostnaden för eleverna uppgår till 1,2
mnkr för året, där kostnaden för omvårdnad och boende uppgår till 600 tkr och
kostnaden för utbildning och elevassistent uppgår till 600 tkr. Diskussioner
pågår om vilken förvaltning som ska bekosta omvårdnad och boende d v s
600 tkr. Därmed är inte denna kostnad inräknad i prognosen.
För att finansiera underskottet föreslås följande åtgärder:
-

200 tkr – medel som inte nyttjas av kvalitets- och utvecklingschef
200 tkr – reserv för insatser till marknadsföring och skolhälsovård
300 tkr – minskad elevvolym i förhållande till budget i gymnasieskolan

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 oktober 2013, § 34,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
1.att godkänna ekonomisk uppföljning med prognos per den 30 september
2013
2.att överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen
Att-sats 1 har i skrivelsen inför utbildningsnämndens sammanträde ändrats till
följande:
att godkänna ekonomisk uppföljning med prognos per den 30 september
2013 för att nå ekonomi i balans vid årets slut
Utbildningsnämnden beslutar således
1.att godkänna ekonomisk uppföljning med prognos per den 30 september
2013 för att nå ekonomi i balans vid årets slut
2.att överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen.
_________________
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Kopia till:
Rektorer
Controller
Akten

UN2013.288.040

§ 53
Resultatreglering
Idag finns ett regelverk kring hantering av över- och underskott som finns
beskrivit i ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”. En av
huvudprinciperna är att över- och underskott på driftbudgeten förs i sin helhet
över till nästkommande år. Syftet är att uppmuntra till en god ekonomisk
hushållning i ett långsiktigt perspektiv och som sträcker sig längre än det
aktuella budgetåret.
Undantag från huvudprincipen kan efter särskild prövning medges om det
politiskt bedöms föreligga synnerliga skäl. Förslag till resultatreglering bereds
av bokslutsberedning och beslutas av kommunfullmäktige.
Under de senaste åren har utbildningsnämnden visat ett underskott och
angivit synnerliga skäl i samband med årsbokslutet. Bokslutsberedningen och
kommunfullmäktige har funnit skälen som synnerliga och underskott har inte
förts över till kommande budgetår. Ingen resultatreglering har heller skett inom
utbildningsnämndens ansvarsområde.
Genom att ha en tydlig och konsekvent hantering stimuleras det ekonomiska
ansvarstagandet och oplanerade inköp i slutet av året kan undvikas. I de
ekonomiska prognoserna ökar kvalité och säkerhet. För att möjliggöra det
långsiktiga ekonomiska tänkandet och ansvarstagandet i verksamheten bör
följande regler gälla:
-

Sign

Beslut om resultatreglering fattas av utbildningsnämnden i samband med
att bokslutet behandlas
Resultatregleringen hanteras utanför resursfördelningen till respektive
enhet
100% av över-/underskott förs över till kommande år och skall arbetas
in/nyttjas inom tre år
Enheter med underskott skall upprätta en åtgärdsplan med planer på kort
och lång sikt
Överskott får enbart användas till engångsinsatser och inte till insatser
som höjer kostnadsnivån över tid
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Eventuellt överskott som uppstått med anledning av ej igångsatt eller
försenade verksamheter avräknas innan beräkning av över- och
underskott sker

Modellen för resultatreglering gäller från och med 2013 års resultat.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 10 oktober 2013, § 35,
Föreslagit utbildningsnämnden besluta
att godkänna förslag till resultatreglering.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________________
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Kopia till:
Kommunledningsförvaltningen
Akten

UN2013.289.105

§ 54
Förslag till internationellt program för Karlskrona kommun
Den internationella samordningsgruppen med representanter från kommunens
bolag och förvaltningar tog i juli 2013 fram ett utkast för ett Internationellt
program för Karlskrona kommun 2014 – 2020. Detta ska ersätta den
internationella handlingsplan som fastställdes av kommunstyrelsen 2007.
Efter samtal med förvaltningschefer har en remissversion tagits fram vilket
nämnder och bolagsstyrelser skall ha möjlighet att yttra sig över. Svar på
denna internremiss skall lämnas till kommunledningsförvaltningen senast den
28 oktober 2013. Remissen har behandlats av utbildningsförvaltningens
internationella samordnare, gymnasieskolornas EU-ambassadör och
förvaltningens kvalitetschef.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

tillstyrka liggande förslag på Internationellt program för Karlskrona
kommun 2014 – 2020

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget
_________________
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Kopia till:
Idrottsförbunden
Akten

UN2013.290.612

§ 55
Ansökan att få starta NIU (Nationell godkänd idrottsutbildning)
Ehrensvärdska gymnasiet har inkommit med begäran om att få ansöka om
Nationell godkänd idrottsutbildning i de fyra idrotterna simning/simhopp,
bordtennis, gymnastik och tennis.
Idag finns på skolan NIU för fäktning.
Karlskrona har i jämförelse med andra kommuner i sydostområdet väldigt
få NIU-idrotter. Utbildningarna kräver ett nära samarbete med respektive
idrottsklubbar. Gymnasieskolorna har sedan tidigare ett samarbete med
idrotten genom den så kallade idrottsprofilen. Denna har varit bas för dessa
ansökningar.
NIU-utbildningen skulle vara ett ytterligare steg i samverkan med idrotterna
och ge bra förutsättningar för klubbarna att rekrytera framtida talanger men
också stärka skolornas konkurrenskraft.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att lämna in ansökan om NIU i de fyra ovan nämnda idrotterna.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_________________
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§ 56
Delegeringsärenden
Fastställande av Riktlinjer för Elevskyddsarbete. UN
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

24 oktober 2013
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad
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§ 57
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

UN2013.272.102

§ 109
Kommunikationsprogram för
Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunfullmäktige

UN2013.271.403

§ 112
Miljöprogram för Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

UN2013.285.612

Beslut för huvudman efter
riktad tillsyn av Karlskrona
kommun inom området rätten
till modersmålsundervisning i
nationella minoritetsspråk i
gymnasieskolan

Skolinspektionen

UN2013.241.612

Beslut angående ansökan om
godkännande som huvudman
för gymnasieskola i Kalmar
kommun

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 58
Övrigt
Jörgen Andersson informerar om att det ska vara ett möte med Skolverket
angående Vuxenutbildningen den 5 december på Ronneby brunn.
_________________

Utbildningsnämnden avslutar genom att besöka Gymnasiemässan.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 18 december 2013
§ 59 Information
- Förslag till debiteringsprincip för kostenhetens tjänster
- Sammanställning över programrådens aktiviteter under hösten 2013
- Presentation av förstelärarna
- Arbetsterapeutens roll i skolan
§ 60 Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden oktober 2013
§ 61 Utbildningsnämndens budget för 2014 samt planer för 2015 - 2016
§ 62 Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2014
§ 63 Resurstillskott till fristående gymnasieskolor 2010 och 2012
§ 64 Handlingsplan för Social mångfald
§ 65 Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
§ 66 Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
§ 67 Val av kontaktpolitiker för Törnströmska gymnasiet
§ 68 Val av ledamot till Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier
§ 69 Delegeringsärenden
§ 70 Anmälningsärenden
§ 71 Övrigt
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Sign

Sign
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Plats och tid

Militärhemmet
onsdagen den 18 2013 kl 08.30 – 13.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
Ledamot

Emma Swahn-Nilsson (M)
Jörgen Andersson (C)
Mikael Hammarin (S)
Jonna Lengstedt (S)
Tommy Sternulf (S)
Bengt Fröberg (M)
Henrik Larsen (M)
Bruno Carlsson (SD), föredragning, gick kl 12.10
Tommy Andersson (MP)

Tjänstgörande
ersättare

Inger Persson (S)
Marie Toresten (S)
Jörgen Karlsson (S)
Hans-Göran Håkansson (FP)
Michael Hess (SD), beslut fr o m kl 12.10

Ersättare

Yjvesa Mujaj (M)
Lise-Lott Ejlefjärd-Nilsson (C), föredragning, gick kl 12.45
Sören Lund (KD), föredragning, gick kl 12.45
Michael Hess (SD), föredragning, t o m kl 12.10

Tjänstemän

Utbildningschef
Controller
Controller
Utvecklingschef
Personalspecialist
Administrativ chef

Göran Palmér
Malin Frej
Anders Svensson
Tommy Rönneholm
Marianne Hansson
Pia Brante

Inbjudna

Ekonomichef
Utvecklingsstrateg
Konsult
Konsult
Arbetsterapeut
Förstelärare
Förstelärare
Förstelärare
Förstelärare

Per Jonsson, §59
Liliann Bjerström, §59
Ronnie Åbrandt, §59
Simon Jernelov, §66
Matilda Hafström, §59
Jenny Månsson, §59
Malin Brindefalk, §59
Monica Preutz, §59
Anna Svärd, §59

Sekreterare

Sign

Kerstin Åkesson

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Utses att justera

Tommy Andersson (MP)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..
Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Emma Swahn Nilsson

Justerare

……………………………………………
Tommy Andersson

§ 59 - 71

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
..…………………..
Kerstin Åkesson
__________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 59
Information
- Förslag till debiteringsprincip för kostenhetens tjänster
Ronnie Åbrandt, Lilian Bjerström och Per Jonsson redogör för förslag till
debiteringsprincip för kostenhetens tjänster.
____________________
- Sammanställning över programrådens aktiviteter under hösten 2013
Tommy Rönneholm redovisar antalet sammanträden med programråden samt
närvaron vid dessa under 2013.
Ny kontakt ska tas med näringslivet för information om programrådens roll.
Uppföljning under våren 2014.
____________________

- Presentation av förstelärarna
Förstelärarna Jenny Månsson (samhällskunskap), Malin Brindefalk (svenska
som andraspråk), Monica Preutz (vårdämnen) och Anna Swärd (matematik)
presenterar sig.
_________________

- Arbetsterapeutens roll i skolan
Mathilda Hafström informerar om arbetsterapeutens roll i skolan.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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Kopia till:
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§ 60
Ekonomi-, verksamhets- och personaluppföljning för utbildningsnämnden oktober 2013
Utbildningsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 261,1 mnkr.
Utbildningsnämndens ekonomiska utfall per den 30 oktober 2013 uppgår till
en positiv avvikelse +2,0 mnkr. I avvikelsen ingår inte kostnad för omvårdnad
och boende för de elever som studerar vid RH-gymnasium (gymnasium för
rörelsehindrade). Vilken förvaltning som ska bekosta omvårdnad och boende
är inte klart.
Utfallet per verksamhet kan kortfattat förklaras enligt följande:
- Gymnasieskolorna
+0,2 Mnkr
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux +0,8 Mnkr
- Gemensamma verksamheter
+1,1 Mnkr
I den ankomstregistrerade posten ingår flera större fakturor (kostnader för
elever i andra kommuner och busskort etc) som skall läggas till i månadens
utfall, vilket gör att budget och utfall balanseras. Totalt visa gymnasieskolorna
ett överskott och det är framför gymnasiesärskolan som genererar det större
överskottet som beror på att elevvolymen har varit lägre än budget.
Törnströmska gymnasiet har stora svårigheter att anpassa sig till sin
budgetram och kommer att visa ett underskott vid årets slut.
Överskottet för vuxenutbildningen hänförs dels till statsbidrag till yrkesvux och
dels att fler SFI-elever har kommit via socialförvaltningen och
etableringsreformen.
I posten gemensamma verksamheter redovisas bland annat interkommunalt
netto, it, busskort, inackordering, nämnden och nämndens reserv. Överskottet
för dessa verksamheter hänförs till att nämndens reserv inte är fördelad.
Prognos
Med hänvisning till att medel går före mål och utifrån de fakta som är kända
idag och de antagande som prognosen bygger på kommer utfallet för året att

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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rymmas inom tilldelad ram. Prognosen förutsätter att förvaltningens avsatta
reserv kan disponeras.
Prognosen kan sammanfattas enligt följande:
- Gymnasieskolorna
- Vuxenutbildningen inkl SFI, uppdragsutbildning, särvux
- Gemensamma verksamheter

- 0,6 Mnkr
+ 0,5 Mnkr
+ 0,1 Mnkr

Det prognostiserade underskottet för gymnasieskolorna innehåller
verksamheter med både överskott och underskott. Gymnasiesärskolan
kommer generera ett större överskott men väger inte upp underskottet för
Törnströmska gymnasiet. Övriga skolor är prognostiserade att balansera utfall
och budet.
Vuxenutbildningen är beräknad att erhålla ett överskott om 500 tkr.
Överskottet beror på att fler SFI-elever har kommit via etableringsreformen.
I september kom förvaltningsrättens dom där NTI (Nordens teknikerinstitut)
yrkade att få kompensation för underskottet som de kommunala skolorna
genererade 2011. Förvaltningsrätten gav NTI rätt och utbildnings-förvaltningen
kommer att betala ut ersättning som motsvarar underskottet per elev (796
kr/elev).
Fler fristående enheter efterfrågar även kompensation för åt 2010 och 2012.
Utbetalning av kompensation kommer att ske till de fristående enheter som
inkommer med en begäran till utbildningsförvaltningen.
Under hösten studerar tre elever vid RH-gymnasiet. Den totala kostnaden för
eleverna uppgår till 1,2 mnkr för året, där kostnaden för omvårdnad och
boende uppgår till 600 tkr och kostnaden för utbildning och elevassistent
uppgår till 600 tkr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 40,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna ekonomisk uppföljning med personaluppföljning och
prognos per den 31 oktober 2013

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen och revisionen

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige
Akten
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§ 61
Utbildningsnämndens budget för 2014 samt planer för 2015 – 2016
Utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget och
Verksamhetsplan 2014 med ramar för 2015 – 2016. Förslaget är upprättat
enligt de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i
Karlskrona kommun.
Utbildningsnämndens ram för 2014 uppgår till 261,9 mnkr.
Utbildningsförvaltningens förslag bygger på kommunfullmäktiges budgetbeslut
den 21 november 2013 med tillhörande budgetskrivelse från femklövern.
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att anta förslag till internbudget för år 2014 och planer för 2015 – 2016.
Yrkande
Mikael Hammarin (S) yrkar på ett tilläggsförslag (bilaga 1).
Bengt Fröberg (M) yrkar avslag till tilläggsförslaget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Utbildningsnämnden beslutar således
att anta förslag till internbudget för år 2014 och planer för 2015 – 2016.
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för eget
tilläggsförslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 62
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2014
Reglerna för beräkning av bidragen till de fristående skolorna framgår av
Skollagen (2010:800) kap 16 52-55 §§ och Gymnasieförordningen
(2010:2039) kap 13 vad avser de nationella programmen. För
introduktionsprogrammen finns reglerna i Skollagen (2010:800) kap 17
31-38 §§.
Kommunens bidrag ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Vidare skall alla kostnader som är förknippade med
verksamheten ingå i bidraget. Kommunernas resursfördelning till den egna
verksamheten sker enligt budget. Därför ska även bidragen till de fristående
skolorna beräknas och bestämmas per budgetåret 2014 som är beslutad av
kommunfullmäktige och fördelning av internbudget 2013. Ramen är
oförändrad i förhållande till föregående budgetår. Medlen är fördelade inom
utbildningsnämndens verksamheter och finns därmed i bidraget till de
fristående skolorna. Som underlag för beräkningen har använts de
budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används vid
resursfördelning till de kommunala gymnasieskolorna. Den beräknade
lönekostnadsökningen från och med 1 april år 2014 uppgår till 3,0% vilket
innebär en årskompensation med 2,25% denna kompensation ingår i de
beräknade bidragen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 42,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp för år 2014 till fristående skolor enligt
förslaget

att

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

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 63
Resurstillskott till fristående gymnasieskolorna 2010 och 2012
I januari 2013 inkom ett överklagande till förvaltningsrätten i Växjö från Norden
Teknikerinstitut (NTI). NTI yrkade på att få kompensation för det underskott
som de kommunala skolorna genererade 2011.
Utbildningsnämnden yttrade sig till förvaltningsrätten och vidhöll att de
kommunala skolorna hade erhållit budget-/resurstilldelning i enlighet med
gymnasieförordningen. I september kom förvaltningsrättens dom.
Förvaltningsrätten ansåg att kommunen har gynnat de kommunala
verksamheterna genom att låta verksamheterna redovisa ett underskott som
skrevs av vid årets slut.
Förvaltningsrätten fastställde beloppet till 796 kr per elev för 2011 och
utbetalning har skett till de fristående när en begäran har inkommit.
Under hösten har begäran inkommit för att erhålla kompensation även för det
underskott som uppstod 2012 och 2010. Utbetalning kommer att ske när en
begäran om ersättning har inkommit. Resurstillskott att betala ut per elev
uppgår till 454 kr/elev för 2012 oh 2 740 kr/elev för 2010.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 43,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna resurstillskott motsvarande 2 740 kr/elev för år 2010
och 454 kr/elev för år 2012 till de fristående enheterna

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 64
Handlingsplan för Social mångfald
Enligt Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona kommun 2013-15
ska varje nämnd ta fram en egen konkret handlingsplan med mätbara mål för
sitt mångfaldsarbete.
Under året har nämnden arbetet med ett av områdena inom sfären för social
mångfald nämligen jämställdhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 44,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fastställa förslaget till Handlingsplan för social mångfald 2013-15

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 65
Ändring av personuppgiftsombud för utbildningsnämnden
Enligt 3§ Personuppgiftslagen är utbildningsnämnden personuppgiftsansvarig
och skall se till behandlingen av personuppgifter följer denna lag.
Personuppgiftsansvarig skall vidare utse personuppgiftsombud att
självständigt bevaka att personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.
Med anledning av den för närvarande vakanta funktionen som personuppgiftsombud föreslår utbildningsförvaltningen att Björn Petterson, förvaltningens
IT-utvecklare och infomaster, utses till nytt personuppgiftsombud. Björn
Petterson har tidigare utfört detta uppdrag och har under innevarande höst
deltagit i utbildning inom området.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 5 december 2014, § 45,
föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

fr o m den 1 januari 2014 utse Björn Petterson till personuppgiftsombud

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 66
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning
Förslag till ändring av utbildningsnämndens delegationsordning har framtagits
i samarbete med jurist från JP Konsult.
Förslaget har upprättats utifrån följande lagar och förordningar:
-

2010 års Skollag
Lagen om införande av skollagen
Gymnasieförordningen
Hälso- och sjukvårdslagen

(2010:800)
(2010:801)
(2010:2039)
(1982:763)

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att delegationsordning för utbildningsnämnden fastställs enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 67
Val av kontaktpolitiker till Törnströmska gymnasiet
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Åse Nygren (S) till kontaktpolitiker Törnströmska gymnasiet.
_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 68
Val av ledamot till Stipendienämnden för postgymnasiala stipendier
Utbildningsnämnden beslutar
att välja Hans-Göran Håkansson till ledamot i Stipendienämnden för
postgymnasiala stipendier.
_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 69
Delegeringsärenden
Fastställande av preliminär antagningsorganisation för åk 1 läsåret 2014/15.
UN2013.309.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Beslutet finns tillgängligt på utbildningsförvaltningen.

_________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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§ 70
Anmälningsärenden
A.

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll 131016

B.

Kommunfullmäktige UN2013.304.041

§ 129
Uppföljning per den 31 augusti
2013 för hela Karlskrona kommuns
verksamhet

CD. Kommunfullmäktige UN2013.301.600 § 125
Gemensam måltidspolicy för
Karlskrona kommun

E.

Kommunfullmäktige UN2013.302.600 § 127
Förslag till revidering av timbelopp
för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering

F.

Kommunfullmäktige UN2013.303.600 § 128
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag
den 1 september 2013

_________________

Sign

Sign

Sign
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§ 71
Övrigt
Ordföranden informerar om Växjökonferensen den 28-29 januari 2014.
Intresseanmälan lämnas till respektive gruppledare.
_________________
Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden önskar få kursinbjudningar
via mail samt i pärm vid sammanträdena.
_________________
Tommy Sternulf (S) informerar om en teater som heter ”Ondskan” som
kommer att visas i Porslinan v 10 och 11.
_________________

Sign

Sign

Sign

