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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 29 januari 2004

Sign

§ 1

Information.
- Omvårdnadsprogrammet.
- Bokslut 2003

§ 2

Förslag till internbudget 2004.

§ 3

Inrättande av nya utbildningar läsåret 2004/2005.

§ 4

Förslag till IT-strategi.

§ 5

Delegeringsärenden.

§ 6

Kurser och konferenser.

§ 7

Anmälningsärenden.

§ 8

Övrigt.

Sign

Sign
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 29 januari 2004 kl 10.00-12.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp) § 1
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Nina Gunnarsson (m)

Närvarande ersättare

Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
Emma Olausson, elev från Omvårdnadsprogrammet
Monica Dahlström, elev från Omvårdnadsprogrammet
Pia Andersson, elev från Omvårdnadsprogrammet

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Roland Mattisson (v)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 5 februari 2004

Sekreterare

…………………………………………..

§§ 1-8

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Roland Mattisson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 februari anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
Sign

Sign

Sign
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§1
Information
- Omvårdnadsprogrammet
Emma Olausson, Monica Dahlström och Pia Andersson, elever på Omvårdnadsprogrammet årskurs 3, visar en film om Omvårdnadsprogrammet som de gjort som
projektarbete.
- Bokslut 2003
Ingela Svensson informerar om att resultatet av bokslutet för år 2003 blir sämre än
prognoserna visat. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§2
Förslag till internbudget för år 2004
Kommunfullmäktige fastställde vid sitt möte i december utbildningsnämndens budgetram till 182,2 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt följande:
Enligt budgetdirektiv
Wernersson-pengar
Summa budgetram

180,6
1,7
182,3

Budgetramen är uttryckt i den lönenivå som var känd vid maj månads utgång 2003
och den genomsnittliga prisnivån under år 2003.
Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen kommer att justeras så att den
motsvarar den lönenivå som gällde vid 2003 års utgång. Nämnden kommer även att
få kompensation för prishöjningar och hyreshöjningar, storleken på denna kompensation
är i dagsläget inte känd. En ramjustering på 0,1 mkr kommer att göras från utbildningsnämnden till kommunledningsförvaltningen för att delfinansiera en nyinrättad
tjänst som rotelsamordnare. Vidare kommer en mindre justering att ske med anledning
av sänkningen av arbetsgivaravgiften med 0,1%-enhet.
Detta innebär att utbildningsnämndens budgetram blir 182,2 mkr för år 2004 exkl
kompensation för pris- och löneökningar, därav utgör kommunbidraget 179,5 mkr.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner, statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning och försäljning av tjänster från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen m m.
Kostnaderna fördelar sig i stort sett jämnt mellan personalkostnader och övriga omkostnader. Den förhållandevis höga andelen omkostnader beror bland annat på relativt höga
hyreskostnader, interkommunala avgifter till andra kommuner och kostnader för läromedel/materiel. Observera att fördelningen mellan personalkostnader och övriga omkostnader endast är preliminär och kommer att ändras under budgetårets gång.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundens reservation mot förslaget till internbudget
redovisas.
Även förslag till investeringsbudget för år 2004 redovisas.
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Sign

Sign
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Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att
att
att
att

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2004
uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelning
till de olika enheterna inom gymnasieskolan
uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i intern
budgeten med anledning av kommande ramjusteringar
fastställa föreslagen investeringsbudget för år 2004.

Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats:
att intagningsnämnden får i uppdrag att utarbeta arbetsformer så att besparingsåtgärder kan genomföras.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Yrkanden
Rune Lindberg (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter
Bengt Fröberg (m) yrkar, med anledning av lärarförbundens reservation,
att IT-budgeten minskas med 200 000 kronor som ska fördelas procentuellt
mellan kompetensutveckling, internationalisering, bibliotek och friskvård
Kristian Eriksen (kd), Eva Ottosson (m), Jörgen Andersson (c) och Nina Gunnarsson (m)
bifaller yrkandet.
Anne-Louise Rosell (s) yrkar avslag till den borgerliga gruppens yrkande.
Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs (s) yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på den borgerliga gruppens yrkande mot Ann-Louise
Rosells avslagsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt avslagsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller Anne-Louise Rosells
avslagsyrkandet röstar nej, den som bifaller den borgerliga gruppens yrkande röstar ja.
Vid voteringen avgavs 5 ja-röster och 7 nej-röster.

Sign

Sign

Sign
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Ja röstade: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Jörgen
Andersson (c) och Nina Gunnarsson (m).
Nej röstade: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s), Jesper
Magnusson (s), Rune Lindberg (s), Roland Mattisson (v) och Faraj Abu-Isefan (s).
Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2004

att

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

att

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

att

intagningsnämnden får i uppdrag att utarbeta arbetsformer så att besparingsåtgärder kan genomföras

att

kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter

att

fastställa föreslagen investeringsbudget för år 2004.

_______________

Sign

Sign

Sign
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2003.246.612

§3
Inrättande av nya utbildningar läsåret 2004/2005
Enligt den beslutade preliminära organisationen för gymnasieskolan läsåret 2004/2005
finns nya utbildningar upptagna. Både af Chapmangymnasiet och Ehrensvärdska
gymnasiet har under hösten 2003 arbetat med omstrukturering av sina programutbud
som resulterat i nya utbildningar.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

under förutsättning av tillräckligt antal sökande inrätta följande utbildningar
fr o m läsåret 2004/2005:
• frisörutbildning inom Hantverksprogrammet på af Chapmangymnasiet
• SP-Journalistik och ett specialutformat program inom Samhällsvetenskapsprogrammet på af Chapmangymnasiet
• SMILE, Idrotts-ledarutbildning som ett specialutformat program på
Ehrensvärdska gymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§4
Förslag till IT-strategi
Ärendet bordläggs.
________________
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Sign
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§5
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnanden som vikarierande utbildningschef. UN2003.48.023
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö. UN2003.282.214
Yttrande över program för förnyelse av Hoglands Park. UN2003.290.331
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:60.
UN2003.288.214
Beslut om utbetalning av semesterdagar. UN2004.7.024.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§6
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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§7
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2003-12-17

Kommunfullmäktige

§145
Justering av reglemente för utbildningsnämnden

Programrådet för Hotell- och
restaurangprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-12-04

Programrådet för TIME-gymnasiet

Sammanträdesprotokoll
2004-01-16

Programrådet för Informations och service,
Handels- och administrationsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-12-08

Programrådet för Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2003-11-26

Socialnämnden

§193
Delrapport/ettårsavstämning avseende projektet ”Karlskrona samlas
mot droger”

Skolverket

Avslag på ansökan från NTI-skolan
om rätt till bidrag för fristående
gymnasieskola i Karlskrona kommun.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§8
Övrigt
Christer Holmberg (s) betonar vikten av att informationsmaterial skickas ut så
tidigt som möjligt till blivande elever.
Bengt Fröberg (m) tar upp diskussion om utbildningsförvaltningens flytt till kv
Ruthensparre.
Rune Lindberg (s) påminner om att ledamöter och ersättare i programråden ska
läggas ut på hemsidan.

_______________

Sign

Sign

Sign
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1
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 februari 2004

Sign

§ 9

Information
- Webbintag
- Personaluppföljning

§ 10

Bokslut 2003

§ 11

Förslag till IT-strategi

§ 12

Val av ersättare till programråden för Omvårdnadsprogrammet och
Hantverksprogrammet

§ 13

Delegeringsärenden.

§ 14

Kurser och konferenser.

§ 15

Anmälningsärenden.

§ 16

Övrigt.

Sign

Sign
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 26 februari 2004 kl 10.00-11.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Nina Gunnarsson (m)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
intagningssekreterare Berit Polskär §9

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anne-Louise Rosell (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 3 mars 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 9 - 16

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anne-Louise Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 mars anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….

Sign

Sign

Sign
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§9
Information
- Webbintag
Berit Polskär informerar om hur arbetet med att introducera webbansökan till
gymnasieskolan har gått till.
- Personaluppföljning
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltal för mätperioden 03.01-03.12 som
bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- arbetad tid/årsarbetare
- timanställda arbeta tid/årsarbetare
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar/anställd
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 10
Bokslut 2003
Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2003 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 26 februari 2004, § 12 föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2003
att hos kommunstyrelsen begära befrielse från att återställa negativt
resultat 10 730 tkr för år 2003.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll
2004.10.005

§ 11
Förslag till IT-strategi
Anne-Louise Rosell yrkar att ärendet återremitteras.
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
_______________

Sign

Sign

5

Sign
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§ 12
Val av ersättare till programråd för Omvårdnadsprogrammet och
Hantverksprogrammet
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 februari, § 11, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att utse Eva Ottosson (m) till ersättare i programrådet för Omvårdnadsprogrammet
att utse Martina Andersson (kd) till ersättare i programrådet för Hantverksprogrammet.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 13
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslutsattestant för Redovisning. UN2004.23.002
Internbudget 2004 för biblioteksverksamheten. UN2003.132.042
Förordnande av vikarierande utbildningschef. UN2004.26.023
Prislista över elevkostnad för utbildning under vårterminen 2004. UN2004.24.605
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 14
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign
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§ 15
Anmälningsärenden

Sign

Kommunchefen

Besöksrutiner i kommunhuset
Ruthensparre.

Kommunfullmäktige

§2
Avsägelser av kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige

§3
Kommunala val.

Kommunfullmäktige

§7
Yttrande över revisionsrapport om
granskning av betalningsanstånd
och direktupphandling.

Kommunfullmäktige

§8
Demokratiutredningens förslag.

Kommunfullmäktige

§ 13
Skolplan för Karlskrona kommun
åren 2004-2006.

Kommunfullmäktige

§ 15
Svar på motion om inrättande av
jourskolor i Karlskrona.

Skolverket

Avslag på ansökan från Baggium AB
om rätt till bidrag för fristående
gymnasieskola i Kalmar kommun.

Skolverket

Bifall till ansökan från John Bauergymnasiet i Kalmar kommun om
rätt till bidrag för fristående gymnasieskola.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1.

Specialpedagogiska institutet
_______________

Tidning.

Sign

Sign
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§ 16
Övrigt
Justering av protokollet från nämndens februarisammanträde
Rune Lindberg vill ha följande justering av föregående protokoll:
att IT-verksamhetens totala kostnad ska redovisas i utbildningsnämndens
marssammanträde.
Utbildningsnämnden beslutar enligt justeringen.
_______
Utbildningsorganisationen
Rune Lindberg tar upp diskussion om utbildningsorganisationen.
_______
Kvalitetsredovisning
Lena Netterstedt informerar om att kvalitetsredovisningarna för Ehrensvärdska
gymnasiet och Törnströmska gymnasiet kommer att redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i mars.
________
Ändrat sammanträdesdatum
Utbildningsnämnden beslutar
att

flytta marssammanträdet till den 23 mars kl 08.30 – 14.00.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 23 mars 2004

Sign

§ 17

Förslag till yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna nikab
och burka i skolan.

§ 18

Budgetuppföljning.

§ 19

Preliminär utbildningsorganisation läsåret 2004/2005.

§ 20

Förslag till yttrande över motion angående plattform för samverkan mellan
studie- och yrkesvägledare.

§ 21

Förslag till utbildningsnämndens representant i Kommunrådet.

§ 22

Val av ledamot till programrådet för Informations- och serviceprogrammet.

§ 23

Val av representant till arbetsgrupp för utarbetande av ersättning till friskolor.

§ 24

Delegeringsärenden.

§ 25

Kurser och konferenser.

§ 26

Anmälningsärenden.

§ 27

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
tisdagen den 23 mars 2004 kl 13.30 – 14.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Nina Gunnarsson (m)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt, §17
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 1 april 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 17 - 28

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 april 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullm.
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.287.609

§ 17
Förslag till yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna nikab
och burka i skolan
Sverigedemokraterna har i en motion till Karlskrona kommunfullmäktige föreslagit
att det i kommunens skolor ska vara förbjudet att klä sig i nikab och burka.
I förslag till yttrande framgår bl a följande: ”I enlighet med Skolverkets utredning
bör det vara varje rektor som, utifrån den enskilda situationen och efter genomförda
samtal om värdegrunden, fatta beslut angående bärandet av burka eller nikab.”
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars, § 16, föreslagit utbildningsnämnden
besluta
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 18
Budgetuppföljning 2004-02-29
Utbildningsnämndens budget för 2004 förutsätter att trenden med ett ökande antal
elever som söker till annan kommun eller till friskolor kan vändas. De nyligen inkomna ansökningarna visar dessvärre preliminärt att så inte är fallet utan ansökningarna
till annan huvudman är lika många som vid förra årets intagning.
Tendensen är att flera elever söker sig till andra kommuner eller till friskolor. Om
detta kvarstår när den slutliga intagningen sker i maj kommer det att resultera i
betydande underskott. För att motverka detta pågår just nu ett intensivt arbete för
att marknadsföra Karlskronas kommunala gymnasieskolor genom t ex personliga
elevkontakter inför den slutliga intagningen.
En översyn av tillämpningen av läraravtalet pågår också för ett bättre tidsutnyttjande
för lärare och elever. En sådan översyn kan tidigast få effekt från höstterminen och
eftersom det är en förhandlingsfråga med lärarorganisationerna är det ekonomiska
utfallet osäkert.
Gymnasieverksamheten visade ett underskott redan i 2003 års bokslut, med anledning
av detta har ett antal neddragningar genomförts för att uppnå en balanserad budget
för innevarande år:
- effektivisering av undervisningsorganisationen
- begränsning av utbudet av kurser inom det individuella valet och begränsning av
gruppstorlekar
- minskade APU-kostnader genom nya branschavtal
- strukturförändring av utbildningsorganisationen
- nytt programutbud för att klara konkurrensen och elevefterfrågan
- aktiva marknadsförings- och informationsinsatser
- restriktivitet med övertidsutläggning
- sänkt ambitionsnivå för fortbildningsinsatser från 1,5% till 1% av personalbudgeten
- effektivisering av undervisningsorganisationen vid VUX
- samordning av intagningsnämnd och arbetsutskott
- nedläggning, alternativt omförhandling av avtal angående AV-centralen
- översyn av administrativa rutiner för att hantera elevströmmar
- i större grad tillgodose elevernas förstahandsval för att minska risken för avhopp
- bättre boendeservice till inackorderade elever
- justering av interkommunal ersättning och produktionspriser.
Budskapet till alla verksamhetsansvariga är att dessa sparbeting måste infrias. I övrigt
förekommer ännu inga större avvikelser mot budget men betydande osäkerheter kvarstår. Det gäller t ex antalet obehöriga elever från barn- och ungdomsnämndens verksamhet som börjar till hösten och behovet av stödundervisning och elevassistenter för
dessa.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

Sammanfattningsvis finns det risker för betydande underskott på det interkommunala
nettot under 2004. Då det preliminära intaget fortfarande bearbetas är omfattningen
ännu osäker. Förvaltningen arbetar för fullt med att driva igenom den åtgärdsplan
som arbetades fram i slutet av förra året och med att anpassa organisationen inför
hösten. Eftersom vårterminen redan är i full gång så kan man bara uppnå halvårseffekt, i bästa fall, på nya sparåtgärder.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 29 februari 2004

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar
att

samordningen av intagningsnämnd och arbetsutskott ska utredas vidare.

att

i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 29 februari 2004

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004

6

UTBILDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesprotokoll
Kopia till:
2003.246.612
Intagningsnämnden
R/Ch
Å Stridh
§ 19
S Schneider
Preliminär utbildningsorganisation läsåret 2004/2005
Akten
Ansökningarna till gymnasieskolans program visar i år en komplicerad bild. Följande
program visar särskilt stora avvikelser mellan antalet sökande och antalet disponibla
elevplatser:
Bygg
78 sökande val 1 till 56 elevplatser
El
17 sökande val 1 till 48 elevplatser
HV-Frisör
48 sökande val 1 till 12 elevplatser
Int Baccalaureate 18 sökande val 1 till 25 elevplatser
Omvårdnad
35 sökande val 1 till 60 elevplatser
Även Samhällsvetenskapsprogrammet visar en klar minskning av antalet sökande
(134 st till 180 platser).
Intagningsnämnden har lämnat sitt förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolorna vilket i princip överensstämmer med nedanstående förslag. Programrådet
för Omvårdnadsprogrammet ställer sig helt bakom den nedan föreslagna minskningen
av intagningsplatser för Omvårdnadsprogrammet.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta följande utbildningsorganisation för läsåret
2004/2005:
att Byggprogrammet åk 1 utökas från 56 till 60 platser
att Elprogrammet åk 1 minskas från 48 platser till 16 platser
att Hantverksprogrammet, Frisör utökas från 12 till 16 platser
att någon intagning till International Baccalaureate inte görs i år
att Omvårdnadsprogrammet åk 1 minskas från 60 till 30 platser
Yrkanden
Den socialdemokratiska gruppen yrkar att intagning till International Baccalaureate
ska göras till läsåret 2004/2005.
Den borgerliga gruppen yrkar bifall till den socialdemokratiska gruppens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar alltså följande utbildningsorganisation för
läsåret 2004/2005:
att

Byggprogrammet åk 1 utökas från 56 till 60 platser

att

Elprogrammet åk 1 minskas från 48 platser till 16 platser

att

Hantverksprogrammet, Frisör utökas från 12 till 16 platser

att

intagning till International Baccalaureate görs i år

att Omvårdnadsprogrammet åk 1 minskas från 60 till 30 platser
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2004.14.628

§ 20
Förslag till yttrande över motion angående plattform för samverkan mellan
studie- och yrkesvägledare
S-kvinnorna i Karlskrona har till kommunfullmäktige ställt en motion enligt ovan.
Förslag till svar: Två markanta förändringar som påverkar studieutbud och vägledning
för vuxna har skett under senare år:
- Det s k Kunskapslyftet har upphört varvid möjligheten för vuxna att få en
yrkesinriktad utbildning har minskat avsevärt.
- Arbetsförmedlingen i Karlskrona erbjuder idag i princip ingen vägledning.
Karlskrona kommuns vuxenutbildning har två vägledare som förutom vägledning för
vuxna även arbetar med TIME-gymnasiet. Blekinge Tekniska Högskola har två vägledningstjänster där den ena vägledaren tyvärr är långtidssjukskriven sedan månader
tillbaka. I Karlskrona finns således f n tre vägledare för vuxna. Dessa samverkar mycket
och på bästa sätt. Vuxenutbildningen har vägledning även kvällstid en gång i veckan.
En halv dag per vecka finns också en av vuxenutbildningens vägledare på Arbetsförmedlingen i Karlskrona.
Den plattform som finns i form av samverkan mellan befintliga vägledare fungerar
alltså utmärkt. Nuvarande vägledarresurs är emellertid inte tillräcklig för det vägledningsbehov som finns bland vuxna i Karlskrona kommun. För att utveckla nuvarande plattform krävs fler vägledartjänster.
Arbete med att se över studie- och yrkesvägledarfunktionen pågår inom utbildningsnämnden i samarbete med barn- och ungdomsnämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars 2004, § 17, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

besvara motionen enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunfullmäktige
Jorun Nilsen
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2004.59.701

§ 21
Förslag till utbildningsnämndens representant i Kommunrådet
1996 startade projekt Kommunråd i dagligt tal benämnd ”Svarte Petter”. Syftet var
att utveckla stödet för de mest utsatta barn- och ungdomarna. Projektet var kommunövergripande och pågick i två år. Efter genomförd utvärdering fastställde kommunfullmäktige att Kommunrådet skulle bestå till 2002.
I samband med ny mandatperiod beslutade kommunfullmäktige att fortsätta arbetet i
Kommunrådet perioden 2003 – 2006.
Eftersom utbildningsnämndens representant har gått i pension måste ny representant
utses. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att kurator Jorum Nilsen utses som
utbildningsnämndens representant.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars 2004, § 18, föreslagit utbildningnämnden besluta
att

utse Jorun Nilsen som nämndens representant under återstoden av innevarande mandatperiod.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
M Persson
L Pettersson
H Blomdahl
M Johansson
Akten

9

Sammanträdesprotokoll
2004.60.102

§ 22
Val av ledamot till programrådet för Informations- och Serviceprogrammet
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 4 mars 2004, § 18, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

utse Christina Kristensson till ledamot i programrådet för Informationsoch serviceprogrammet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekonomerna
Akten

10

Sammanträdesprotokoll
2004.61.102

§ 23
Val av representanter till arbetsgrupp för utarbetande av ersättning
till friskolor
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Mårten Ekblad (s) och Bengt Fröberg (m) som ordinarie samt
Ingegerd Holm (s) och Nina Gunnarsson (m) som ersättare i arbetsgruppen för utarbetande av ersättning till friskolor.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Beslutsattestant för Vuxenutbildning och TIME-gymnasiet. 2004.32.002
Attestlista. 2004.37.002.
Fastställande av förvaltningsövergripande krisgrupp för utbildningsförvaltningen.
2004.55.612.
Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Munspelet 2, 3 och 5:4 Spandelstorp,
Karlskrona kommun. 2004.28.214.
Yttrande över detaljplan för del av Allatorp 5:1, Karlskrona kommun. 2004.30.214.
Yttrande över planprogram för del av Senoren 9:11 m fl, Karlskrona kommun.
2004.25.214.
Förordnande av vikarierande utbildningschef 15 – 21 mars 2004. 2004.26.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 25
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

12

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 26
Anmälningsärenden
Skolverket

Ändring av beslut på ansökan från
Baggium AB om rätt till bidrag för
fristående gymnasieskola i Kalmar
kommun.

Skolverket

Genomförd tillsyn över utbildningen
vid gymnasieskolan Galären i
Karlskrona AB.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

23 mars 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

14

Sammanträdesprotokoll

§ 27
Övrigt
Rune Lindberg tar upp frågor om den arbetsplatsförlagda utbildningen på Frisörutbildningen.
Rune Lindberg informerar också om sammanträden med programråden för Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.
Torbjörn Åkesson informerar om sammanträde med programrådet för Naturvetenskapsprogrammet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 15 april 2004

Sign

§ 28

Information
- Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
- AV-centralen
- Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun
- Intagningsstatistik

§ 29

Budgetuppföljning mars 2004.

§ 30

Kvalitetsredovisning 2003.

§ 31

Delegeringsärenden.

§ 32

Kurser och konferenser.

§ 33

Anmälningsärenden.

§ 34

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 15 april 2004 kl 10.00 – 11.30

Beslutande

Ordförande
Ingegerd Holm (s)
2:e v ordförande Kristian Eriksen (kd)
ledamöter
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Suzanne Weigl (s)

Närvarande ersättare

Christina Kristensson (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
rektor Anita Wranker, §28
skolsekreterare Berit Polskär, §28

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 22 april 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 28 - 34

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 april 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 28
Information
Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
Rektor Anita Wranker redogör för Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning.
_______________
AV-centralen
Mikael Thornéus redogör för AV-centralens verksamhet samt informerar om att
diskussion förs med länets kommuner om nya avtal. Ärendet tas upp i nämndens
majsammanträde.
_______________
Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun
Göran Palmér redogör för förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden. Ärendet
tas upp i nämndens majsammanträde.
_______________
Intagningsstatistik
Berit Polskär informerar om statistik över preliminär intagning till Karlskrona
kommuns gymnasieskolor. 90% av eleverna är preliminärt intagna på sitt förstahands
val.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
R/Ch
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 29
Budgetuppföljning mars 2004
Budgetuppföljningen för mars månad visar ett prognostiserat underskott för 2004
på ca 5 mkr, varav 3,5 mkr är hänförligt till det interkommunala nettot och 1,5 mkr
är hänförligt till ej infriade gamla sparbeting för 2004. I övrigt är det ännu för tidigt
att utläsa några avvikelser. Prognosen för interkommunalt utfall är något bättre än
tidigare avgivna prognoser tack vare att ansökningarna från andra kommuner nu
bearbetas och det då visat sig att flera än vad som tidigare beräknats söker sig till
Karlskrona kommunala gymnasieskolor utifrån. Utbildningsnämndens budget för
2004 förutsätter att trenden med ett ökande antal elever som söker till annan kommun
eller till friskolor kan vändas. De nyligen genomgångna ansökningarna visar dessvärre att så inte är fallet utan ansökningarna till annan huvudman är lika många som
vid förra årets intagning. Antalet ansökningar till Karlskrona från andra kommuner
har dock ökat något. Det ska påpekas att prognosen för det interkommunala nettot
kommer att ändra sig flera gånger ända tills de definitiva siffrorna är klara i höst.
Huvudanledningen till underskottet är dock att den stora generationen född på åttiotalet nu är på väg in i gymnasieskolan och dessa elever kostar oavsett om de går i
Karlskrona kommunala gymnasieskolor eller hos annan huvudman.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per 2004-03-31

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram sparförslag för att uppnå en
balanserad budget

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Skolverket
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2004.71.619

§ 30
Kvalitetsredovisning 2003
Enligt SFS 1997:702 (ändring 2001:649) ska varje skola och kommun årligen upprätta
en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.
Skolans redovisning ska innehålla en bedömning av i vilken mån de nationella målen
för utbildningen har uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder skolan avser att
vidta om de inte nåtts.
Kommunen å sin sida ska upprätta kvalitetsredovisning som bygger på de enskilda
skolornas. Den ska innehålla en bedömning av hur de nationella målen nåtts samt en
redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vidta om så inte skett.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 april 2004, § 20, föreslagit utbildningsnämnden besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen för 2003.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Delegeringsärenden
Det redovisas inga delegeringsbeslut vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 32
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 33
Anmälningsärenden
Barn- och ungdomsnämnden

Sammanträdesprotokoll från
den 25 februari 2004

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll från
den 2 mars 2004

Kommunfullmäktige

§ 37
Investeringstillstånd för migrering
av teknisk plattform

Kommunfullmäktige

§ 39
Bokslut år 2003 för Karlskrona
kommunkoncern

Programråd: Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll från
den 25 februari

Skolverket

Nyhetsbrev nr 2, februari 2004

Skolverket

Nyhetsbrev nr 3, mars 2004

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

15 april 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 34
Övrigt
Rune Lindberg tar upp frågor om den arbetsplatsförlagda utbildningen på Frisörutbildningen.
Kristian Eriksen tackar för uppvaktningen på födelsedagen.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 maj 2004

Sign

§ 35

Information
- af Chapmangymnasiets kvalitetsredovisning
- Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning

§ 36

Delårsbokslut april 2004.

§ 37

Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminär intagning till gymnasieskolan ht 2004.

§ 38

Angående skrivelse från friskolan Galären.

§ 39

Medborgarförslag om rätten för demokratiskt valda politiker att delta i
informationsaktiviteter i skolor.

§ 40

Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun.

§ 41

Delegeringsärenden.

§ 42

Kurser och konferenser.

§ 43

Anmälningsärenden.

§ 44

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 maj 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 27 maj 2004 kl 10.00 – 11.25

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)

Närvarande ersättare

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Christina Kristensson (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
rektor/chef Maria Persson §35
rektor/chef Johan Melin, §35

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva Ottosson (m)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 3 juni 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 35 - 44

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva Ottosson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 juni 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
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§ 35
Information
af Chapmangymnasiets kvalitetsredovisning
Rektor/chef Maria Persson redogör för Fischerströmska gymnasiets kvalitetsredovisning.
_______________
Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning
Rektor/chef Johan Melin redogör för Törnströmska gymnasiets kvalitetsredovisning.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 36
Delårsbokslut april 2004
Delårsbokslutet för april månad visar ett underskott på 10,2 mkr vilket stämmer väl med
den periodiserade budgeten som har ett underskott på 10,3 mkr. Huvudorsakerna till
att den periodiserade budgeten och verksamheten visar ett minus är dels att den allra
största delen av sparbetingen ligger på höstterminen dels att ferie- och uppehållsanställda tjänar in sitt sommarlov under terminen samtidigt som förvaltningen får sitt
kommunbidrag utbetalt i 12-delar.
Beräkningarna för 2004 visar på ett underskott på 5 mkr varav 3,5 mkr är hänförligt
till det interkommunala nettot och 1,5 mkr är hänförligt till sparbeting för 2004 där
signaler finns att de blir svåra att infria. Ansökningarna till annan huvudman är något
fler än vid förra årets intagning däremot har antalet ansökningar till Karlskrona från
andra kommuner ökat något. Det ska påpekas att prognosen för det interkommunala
nettot kommer att ändra sig flera gånger ända tills vi har de definitiva siffrorna i höst.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna delårsbokslut per 2004-04-30

att

ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de idag beslutade sparförslagen
för att uppnå en balanserad budget

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi, uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
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Sign

Sign
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§ 37
Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminärintagning till gymnasieskolan ht 2004
Då den preliminära gymnasieintagningen nu är klar kan en prognos göras av utfallet för året även om det fortfarande råder stor osäkerhet. En osäkerhet som finns
fram till i höst då eleverna kommit på plats. Den preliminära intagningen visar på ett
underskott på de interkommunala ersättningarna med ca 3,5 mkr. Därtill kommer
bedömningen att 1,5 mkr av de gamla sparbetingen kräver extraordinära åtgärder
för att hämtas in.
Följande neddragning föreslås:
1. Antalet lärartjänster reduceras med 13,0 tjänster från ht –04. 2,7 mkr
2. Neddragning av skolledningsresurs 1,0 fördelas i relation till utdelad
resurs. 0,2 mkr
3. Ytterligare neddragning av medel avsatta för kompetensutveckling. 0,25 mkr
4. Införande av avgift för elevkopiering. 0,1 mkr
5. Översyn och neddragning av IT-kostnader. 0,15 mkr
Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna ovanstående förslag
att med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar.
Ordföranden meddelar att punkt 1 i förslag till neddragning utgår för vidare beredning
och tas upp vid ett extra sammanträde.
Yrkanden
Rune Lindberg (s) yrkar
att kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter
Roland Mattisson (v) bifaller yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Rune Lindbergs (s) och Roland Mattissons (v)
yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt yrkandet.
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Sign
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Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna punkterna 2 – 5 i förslag till åtgärder

att

kompetenspengarna återförs till budgeten så snart som ekonomin tillåter

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 38
Angående skrivelse från friskolan Galären
Friskolan Galären har i skrivelse begärt ytterligare medel för år 2003. Som skäl för
begäran anförs att ersättning till fristående gymnasieskolor skall utgå från den faktiska
kostnaden för motsvarande kommunal utbildning.
Utbildningsförvaltningens bokslut för år 2003 visade på ett underskott på 10,7 mkr.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med bokslutet att täcka förvaltningsunderskottet.
Därmed menar friskolan Galären att man också har rätt till ytterligare ersättning. Då
förvaltningen nyligen beviljats prövningstillstånd i Kammarätten för den tvist som idag
föreligger mellan utbildningsförvaltningen och friskolan Galären avseende ersättningsnivå, bör idag ingen ytterligare ersättning utgå förrän i så fall tvisten avgjorts. En ersättning måste då prövas utifrån eventuellt underskott för motsvarande kommunala
gymnasieprogram och inte baseras på helheten. Ytterligare bör också klargöras om
återbetalning till förvaltningen är möjlig om ett eventuellt överskott på nämnda kommunala gymnasieprogram skulle uppstå i framtiden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2004, § 27, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att med hänvisning till pågående rättstvist ej utbetala ytterligare ersättning
att först efter det att domslutet i ovannämnda ärende vunnit laga kraft, pröva
begäran om ytterligare ersättning till friskolan Galären.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 39
Medborgarförslag om rätten för demokratiskt valda politiker att delta
i informationsaktiviteter i skolor
Medborgarförslaget innebär ”att kommunfullmäktige beslutar att alla partier som
finns invalda i Karlskrona kommunfullmäktige, Blekinge Läns Landstingsfullmäktige
eller Sveriges riksdag garanteras rätten att, på lika villkor, medverka i informationsaktiviteter i kommunens skolor” .
Utbildningsnämnden behandlade denna fråga i februari 2002 (§16) och beslutade då
att följande ska gälla för de kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningen:
Politiska partier som är representerade i Karlskrona kommuns fullmäktige och ungdomsförbund knutna till dessa partier får informera skolans elever, under förutsättning att informationen överensstämmer med de värdegrunder som anges i skollag, läroplan samt
lokal skolplan. Sådan information skall vara ett komplement i undervisningen och
sammanfalla med undervisningens planering. Ansvarig rektor skall vid varje enskilt
tillfälle godkänna dessa informatörers medverkan i skolans verksamhet.
Den av utbildningsnämnden ovan beslutade formuleringen kring politiska partiers medverkan i skolan togs fram i samråd med såväl kommunjuristen i Karlskrona som jurist
vid Svenska Kommunförbundet. Meningen var då, att representationen i kommunfullmäktige var det primära och väl speglade den politiska arenan i Karlskrona kommun.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2004, § 28, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

den i februari 2002 av utbildningsnämnden beslutade ordningsregeln avseende
politiska partiers medverkan i Karlskrona kommunala gymnasieskolor och
vuxenutbildning står fast då en utökning gällande partier representerade även
i Landstingsfullmäktige och Sveriges Riksdag inte ytterligare speglar den
politiska arenan i Karlskrona kommun samt motionen därmed avslås.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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Sign
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§ 40
Förslag till arbetsrutiner för intagningsnämnden i Karlskrona kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsorganisationen i Karlskrona kommun har under senare
år genomgått ett antal förändringar utifrån det som skett i samhället. Allt i syfte att skapa
en flexibel och effektiv verksamhet. Inom utbildningskontoret dras exempelvis 1,0
administrativ tjänst in under 2004. Intagningssekreterartjänsten kvarstår men andra
administrativa funktioner på kontoret får omfördelas eller tas bort.
Under senare tid har också intagningsnämnden och dess verksamhet diskuterats. Många
kommuner har valt att lägga ner sina intagningsnämnder och i stället hitta andra rutiner
och beslutsformer för intagning av gymnasie- och vuxenutbildningselever.
Utbildningsförvaltningen föreslår i stället för en nedläggning följande arbetsformer för
beslut och beslutsform för intagning av studerande:
- Utbildningsnämnden fastställer på förslag av utbildningsförvaltningen en preliminär
utbildningsorganisation i december.
- Intagningsnämndens beredningsutskott (ordförande, vice ordförande och en ledamot)
inbjuder studie- och yrkesvägledarna från grund- och gymnasieskolan att redovisa
frikvotansökningar (omkring 10 mars).
- Intagningsnämnden sammanträder och beslutar om frikvotärenden och intagning för
elever som genomgått färdighets- och antagningstest på Estetiska programmet och IB.
Detta sker i mitten av mars.
- Utbildningsnämnden fastställer slutlig gymnasieorganisation för kommande läsår vid
nämndens marssammanträde.
- Eventuella extra intagningsnämndssammanträden p g a tillkommande frikvotelever
sker i så fall runt 20 maj.
- Intagningsnämndens slutsammanträde vid slutlig intagning till gymnasieskolan
sker under sista veckan i juni. (Eventuellt kan beredningsutskottet kallas till extra
sammanträde under sommaren om akut behov finns).
- Tre veckor efter skolstart svarar respektive rektor/chef för intagningen vid den egna
enheten.

Sign

Sign

Sign
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Eftersom Vuxenutbildningen i ökande grad går mot kontinuerlig intag föreslås att
utbildningsnämnden delegerar intagning till vuxenutbildningen till rektor/chef
Vuxenutbildningen. Beslut anmäls i vanlig ordning till utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 maj 2004, § 29, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa ovan beskrivna arbetsformer för intagning av gymnasie- och
vuxenutbildningsstuderande

att

till rektor/chef delegera beslut om intagning av elever vid vuxenutbildningen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign
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§ 41
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av vikarierande utbildningschef under tiden 19 juli – 1 augusti 2004 samt
2 – 8 augusti 2004. UN2004.74.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef under semesterperioden 2004. UN2004.74.023
Förordnande av vikarierande rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet under tiden
18 – 29 april 2004. UN2004.69.023
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 42
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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§ 43
Anmälningsärenden
Kommunledningsförvaltningen

Revision av donationsfonder

Kommunfullmäktige

§ 58
Investeringstillstånd för IT-vision
2004

Kommunfullmäktige

§ 62
Balansförteckning över ej besvarade
motioner och medborgarförslag den
1 mars 2004-06-02

Kommunstyrelsen

§ 48
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona
kommun

Kommunstyrelsen

§ 49
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

§ 53
Budgetuppföljning februari
månad 2004

Skolverket

Nyhetsbrev nr 4, april 2004

Skolverket

Årsredovisning 2003

Utbildningsdepartementet

Nyhetsbrev nr 1, maj 2004

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 44
Övrigt
Ordföranden rapporterar från programråd för Omvårdnadsprogrammet,
Informations- och serviceprogrammet samt Hotell- och restaurangprogrammet.
Roland Mattisson rapporterar från programråd för Elprogrammet.
Rune Lindberg rapporterar från programråd för Teknikprogrammet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 juni 2004
§ 45

Sign

Sign

Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminär intagning till gymnasieskolan ht 2004.
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 3 juni 2004 kl 11.00 – 12.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Torbjörn Åkesson (c)

Närvarande ersättare

Christina Kristensson (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Hans-Göran Håkansson (fp)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 8 juni 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§ 45

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Hans-Göran Håkansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 juni 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
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§ 45
Förslag till åtgärder med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminärintagning till gymnasieskolan ht 2004 (punkt 1)
Då den preliminära gymnasieintagningen nu är klar kan en prognos göras av utfallet
för året även om det fortfarande råder stor osäkerhet. En osäkerhet som finns fram till i
höst då eleverna kommit på plats. Den preliminära intagningen visar på ett underskott
på de interkommunala ersättningarna med ca 3,5 mkr. Därtill kommer bedömningen att
1,5 mkr av de gamla sparbetingen kräver extraordinära åtgärder för att hämtas in.
Tjänstemannaförslag
Antalet lärartjänster föreslås reduceras med 13,0 tjänster från höstterminen 2004
fördelat enligt följande:
Ehrensvärdska gymnasiet
2,0 tjänster
af Chapmangymnasiet
3,0 tjänster
Törnströmska gymnasiet
6,0 tjänster
Vuxenutbildningen/TIME
2,0 tjänster
I detta läget föreslås ingen neddragning för Fischerströmska gymnasiet då det råder
osäkerhet avseende det antal elever som är obehöriga och därför hänvisas till det
Individuella programmet. Samma sak gäller elever i behov av specialundervisning.
Yrkanden
Kristian Eriksen (kd), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c) och Hans-Göran
Håkansson yrkar avslag till tjänstemannaförslaget.
Hans-Göran Håkansson (c) yrkar dessutom på en tilläggsattsats enligt följande:
att hos kommunstyrelsen begära ytterligare 5 mkr
Anne-Louise Rosell (s) yrkar för den socialdemokratiska gruppen bifall till tjänstemmaförslaget och avslag till tilläggsattsatsen.
Roland Mattisson (v) bifaller den socialdemokratiska gruppens yrkanden.
Proposition
Först ställer ordföranden tjänstemannaförslaget mot den borgerliga gruppens avslagsyrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
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Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller den borgerliga gruppens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Jesper Magnusson (s),
Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Faraj Abu-Isefan (s), Roland Mattisson
(v).
Följande röstar nej: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c).
Utbildningsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat enligt tjänstemannaförslaget.
Proposition
Därefter ställer ordföranden Hans-Göran Håkanssons (fp) tilläggsattsats mot Anne-Lousie
Rosells (s) m fl avslagsyrkande
Utbildningsnämnden beslutar enligt Anne-Louise Rosells (s) m fl avslagsyrkande.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Hans-Göran
Håkanssons tilläggsattsats röstar ja, den som bifall Anne-Louise Rosells m fl avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c).
Följande röstar nej: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Jesper Magnusson (s),
Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Faraj Abu-Isefan (s), Roland Mattisson
(v).
Utbildningsnämnden har med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå tilläggsattsatsen.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

reducera antalet lärartjänster med 13,0 tjänster fr o m höstterminen 2004.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 juni 2004

Sign

§ 46

Information:
- Vuxenutbildningens kvalitetsredovisning
- Avtal för AV-centralen

§ 47

Budgetuppföljning.

§ 48

Förslag till åtgärdspaket 2 med anledning av budgetuppföljning 040331
och avslutad preliminär intagning till gymnasieskolan ht 2004.

§ 49

Jämställdhetsplan år 2004.

§ 50

Förslag till svar på motion angående kvinnofridsreformen.

§ 51

Delegeringsärenden.

§ 52

Kurser och konferenser.

§ 53

Anmälningsärenden.
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 17 juni 2004 kl 10.00 – 12.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
rektor/chef Caj Eriksson §46

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 22 juni 2004

Sekreterare

2

…………………………………………..

§ 46 - 53

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
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§ 46
Information
Kvalitetsredovisning för Vuxenutbildningen och TIME
Caj Eriksson redogör för kvalitetsredovisningen för Vuxenutbildningen och TIMEgymnasiet.
_______________
Avtal om AV-tjänster
Mikael Thornéus informerar om de nya avtalen om AV-tjänster som skickats ut till
berörda kommuner.
________________
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§ 47
Budgetuppföljning
Ingela Svensson redovisar budgetuppföljningen. Några förändringar har inte skett sedan
föregående budgetuppföljning.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 48
Förslag till åtgärdspaket 2 med anledning av budgetuppföljning 040331 och
avslutad preliminärintagning till gymnasieskolan ht 2004
Vid utbildningsnämndens sammanträde i maj behandlades förslag till besparingar
om 3,4 Mkr. För att nå de övriga 1,6 Mkr för att nå 5 Mkr har följande förslag tagits
fram:
1. Samordning mellan Vux och Uppdragsutbildningen
2. Allt kommunalt tryck går via kommunens tryckeri
3. Neddragning av biblioteksanslag
4. Städ och vaktmästeri
5. Ospecificerad besparing

0,1 Mkr
0,2 Mkr
0,1 Mkr
0,15 Mkr
1,05 Mkr

Tjänstemannaförslag
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att godkänna ovanstående förslag till åtgärder
att föreslå Kommunstyrelsen att uppmana samtliga förvaltningar att
anlita kommunens tryckeri, Psilander Grafiska, för tryckeriarbeten
att med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan hålla sig inom givna budgetramar.
Yrkanden
Anne-Louise Rosell (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Bengt Fröberg (m) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget punkt 3, neddragning av
biblioteksanslag.
Eva Ottosson (m) yrkar bifall till Bengt Fröbergs avslagsyrkande.
Proposition
Ordföranden ställer först proposition på tjänstemannaförslaget punkterna 1, 2, 4 och 5.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på tjänstemannaförslaget punkt 3 mot Bengt
Fröbergs (m) m fl avslagsyrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget punkt 3.
Votering begärs.
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget punkt 3röstar ja, den som bifaller Bengt Fröbergs m fl avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s),
Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Sylva Lilja (v).
Följande röstar nej: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Torbjörn Åkesson (c).
Utbildningsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat enligt tjänstemannaförslaget punkt 3.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna ovanstående förslag till åtgärder

att

föreslå Kommunstyrelsen att uppmana samtliga förvaltningar att
anlita kommunens tryckeri, Psilander Grafiska, för tryckeriarbeten

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan hålla sig inom givna budgetramar.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Samtliga rektorer f v b
Jämställdhetsombuden
Akten
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§ 49
Jämställdhetsplan år 2004
Utbildningsförvaltningens jämställdhetsombud har utarbetat förslag till handlingsplan
för jämställdhet vid utbildningsförvaltningen.
Planen bygger på Karlskrona kommuns jämställdhetsplan och övriga för skolan styrdokument i ämnet. Ärendet har varit utsänt för synpunkter till respektive enhet.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen handlingsplan för jämställdhet.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Sammanträdesprotokoll
2004.43.750

§ 50
Förslag till svar på motion angående kvinnofridsreformen
Ärendet utgår.
_______________

Sign

Sign

8

Sign
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17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 51
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Arbetsår för lärarna vid Vuxenutbildningen och gymnasieskolorna läsåret 2004/2005.
UN2004.115.020.
Periodindelning läsåret 2004/2005 baserat på A-dagarnas utläggning för Vuxenutbildningen och gymnasieskolorna. UN2004.115.020.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 juni 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 52
Kurser och konferenser
Det finns inga kurser att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

10

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 53
Anmälningsärenden
Idrotts- och fritidsförvaltningen

Sammanställning och ekonomisk
redovisning gällande Ungdomsrådet
2003.

Kommunfullmäktige

§74
Revisionsberättelse för år 2003 samt
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

Kommunstyrelsen

§ 78
Delårsbokslut den 30 april 2004.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 5.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 augusti 2004

Sign

§ 54

Information:
- Personaluppföljning
- Budget 2005 samt planer för 2006-2007
- Skolstarten

§ 55

Budgetuppföljning juni och juli 2004.

§ 56

Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor läsåret 2004/2005.

§ 57

Svar på motion angående inrättande av kommunal barnombudsman.

§ 58

Förslag till utbildningsnämndens integrationsplan 2004.

§ 59

Förslag till yttrande över ansökan från Tultra Utbildning AB om statlig tillsyn
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun.

§ 60

Förslag till yttrande över ansökan från Friskolan Galären i Karlskrona AB om
rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola i
Karlskrona kommun.

§ 61

Delegeringsärenden.

§ 62

Kurser och konferenser.

§ 63

Anmälningsärenden.

§ 64

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Plats och tid

Utbildningsförvaltningens konferensrum
torsdagen den 26 augusti 2004 kl 10.00 – 11.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordförande
2:e v ordförande
ledamöter

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)

Tjänstgörande ersättare

Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

Närvarande ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Christina Kristensson (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson, §54
centralt placerad rektor Lena Netterstedt

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Anne-Louise Rosell (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 2 september 2004

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§ 54 - 64

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Anne-Louise Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 september 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla,
intygar i tjänsten
…..……………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 54
Information
Personaluppföljning
Marianne Hansson redogör för personalnyckeltal för utbildningsförvaltningen
mätperioden 04.01—04-04 som bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- arbetad tid för timanställda
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar per anställd
_______________
Budget 2005 samt planer för 2006 - 2007
Ingela Svensson redogör för arbetet med budget 2005. Ärendet tas upp vid septembersammanträdet.
________________
Skolstarten
Göran Palmér informerar om att skolstarten har varit lugn.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 augusti 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Rektor/chef
Kommunledningsförv.
Akten
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2003.132.042

§ 55
Budgetuppföljning juni och juli 2004
Beräkningarna för 2004 visar på ett kvarvarande underskott på 1 mkr. Detta beror dels
på utfallet av det interkommunala nettot samt att gamla sparbeting är svåra att infria. Ett
sparpaket på 3,4 mkr beslutades i utbildningsnämnden i maj. Detta omfattar främst en
neddragning med 13 lärartjänster men också neddragning av skolledarresurs, kompetenutveckling och IT-kostnader samt införande av en avgift för elevkopiering. Ett sparförslag
på 650 tkr som omfattar besparingar på bl a bibliotek, vaktmästeri, måltider, tryckeri och
Vux/Uppdragsutbildning behandlades i utbildningsnämnden i juni. Det är dock ännu svårt
att bedöma hur stor effekt beslutade besparingar får under hösten.
Den slutliga intagningen inför höstterminen pågår för närvarande. Utfallet har preliminärt
visat sig vara något sämre än tidigare beräkningar. Det ska påpekas att prognoserna för
det interkommunala utfallet kommer att ändras flera gånger fram till i höst eftersom
många elever ångrar sitt tidigare val. Halvårseffekten för en elev är ca 50 tkr och några
enstaka elevers omval kan således få stora effekter.
Den slutliga avräkningen för statsbidraget till Vuxenutbildningen för 2003 är nu klar
och visade sig ge en extra utbetalning till förvaltningen på 200 tkr. Den interna reserv
på 500 tkr som lagts upp för att möta en eventuell återbetalning behövde således inte
heller användas. Dessa 700 tkr föreslås läggas i en intern reserv tillsvidare för att bemöta ett eventuellt ytterligare försämrat resultat.
Det har nu varit möjligt att göra en preliminär beräkning av kostnaderna för byte av
operativsystem, den s k migreringen. Det är dels kostnader för servrar och annan
teknik dels kostnader för utbyte av de datorer som är för gamla för att klara av den nya
tekniken. Dessa kostnader kommer att uppgå till ca 150 tkr för år 2004 och föreslås
täckas från nämndens reserv.
Inom Vuxenutbildningen planeras ett utbyte av elevadministrationssystem. Kostnaderna
för detta beräknas till ca 150 tkr för år 2004, inklusive utbildning av personal och föreslås täckas från nämndens reserv.
Sammanfattningsvis så är alla prognoser ännu osäkra men visar på ett underskott på
ca 1 mkr, förutsatt att beslutade besparingar får effekt och att det inte blir ytterligare
försämringar av det interkommunala nettot.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 juli 2004

att

tillsvidare lägga 700 tkr från Vuxenutbildningen i en intern reserv för att
täcka en eventuell ytterligare försämring av resultatet

att

överföra 150 tkr från nämndens reserv till IT-verksamhet för att täcka
2004 års kostnader för byte av operativsystem

att

överföra 150 tkr från nämndens reserv till Vuxenutbildningen för att täcka
kostnaden för byte till nytt elevadministrativt system

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 56
Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor läsåret 2004/2005
En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän har arbetat med framtagande
av förslag till nya bidragsbelopp som ska gälla läsåret 2004/2005.
Föreslagen bidragslista utvisar kommunens genomsnittskostnader för respektive
program, enligt budget och med vissa avdrag. I de fall då det finns olika budgetbelopp
för olika inriktningar på de kommunala skolorna har ett vägt medelvärde beräknats.
Eftersom de fristående skolorna saknar avdragsrätt för ingående moms har ett tillägg
gjorts med 6% av de framräknade beloppen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp till fristående skolor enligt bifogad förteckning att
gälla för läsåret 2004/2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Kommunfullm.
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§ 57
Svar på motion angående inrättande av kommunal barnombudsman
Vänsterpartiet har inlämnat en motion till kommunfullmäktige vari man yrkar att en
tjänst som kommunal barnombudsman inrättas. Denne person skulle kunna ha som
uppgift att se till att barnperspektivet finns med i kommunens beslut, göra nedstamp
i barnens verklighet och påpeka brister för beslutsfattare och förvaltningschefer.
Personen skulle även ge stöttning och råd.
Förutom att man i nationella och kommunala dokument påtalat respekten för barnens frioch rättigheter så finns det inom nämnden flera handlingsplaner som tar upp agerandet
mot trakasserier, mobbning och främlingsfientlighet. Just nu pågår en översyn så två
planer blir en, vilken kommer att presenteras för nämnden i höst.
Verksamheten inom utbildningsnämnden har att beakta Barnkonventionen och det finns
inskrivet i styrdokumenten både på den nationella och lokala nivån. Det är rektors ansvar
att tillse att detta följs. Naturligtvis kan det vara till hjälp att det finns någon som kan ge
stöttning och råd, som det står i motionen men frågan är hur det kan utformas i praktiken.
Utbildningsnämnden har inget emot att en tjänst som kommunal barnombudsman inrättas om det anses behövligt så länge den inte belastar nämndens budget. I dagens
ekonomiska situation finns inget utrymme för att på något sätt medverka i betalningen
av en sådan nyinrättad tjänst.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att anse motionen besvarad enligt ovan.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning: Sylva Lilja (v) anser att frågan bör tas upp igen när det
ekonomiska läget förbättrats.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Samtliga rektorer f v b
Akten

8

Sammanträdesprotokoll
2004.166.130

§ 58
Förslag till utbildningsnämndens integrationsplan 2004
Enligt Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2001 –
2006 ska alla nämnder, förvaltningar och bolag årligen upprätta en integrationsplan
med mätbara mål i samband med budgetarbetet. Redovisningen av måluppfyllelsen
och en utvärdering ska ske i april månad till kommunstyrelsens integrationsberedning.
Förslag till bakgrund för arbetet med handlingsplaner 2004-2006 samt en handlingsplan för 2004 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 41, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att godkänna Integrationsplanen för 2004.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 59
Förslag till yttrande över ansökan till Tultra Utbildning AB om statlig
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun
Tultra Utbildning AB har hos Skolverket begärt att få komplettera sina utbildningar
vid John Bauergymnasiet i Karlshamn med:
Samhällsprogram, 30 intagningsplatser
Estetiska programmet, musik, 30 intagningsplatser
Båda utbildningarna är till sitt innehåll mycket likt det som utbildningsförvaltningen
i Karlskrona kan erbjuda – dock med begränsade möjligheter till valbara kurser och
individuella val för den elev som väljer John Bauergymnasiet.
Om de tänkta utbildningarna startar bedöms detta endast i ringa omfattning påverka
Karlskrona kommun organisatoriskt och ekonomiskt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 augusti 2004, § 42, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Karlskrona kommun avstår från att lämna yttrande i ärendet.

Sammanträdet ajourneras.
Sammanträdet återupptas.
Yrkande
Anne-Louise Rosell (s) yrkar:
att fjärde stycket i yttrandet ändras enligt följande: Utbildningsnämnden anser inte att
en tänkta utbildningen ökar kvalitén och valmöjligheterna i Blekingeregionen.
att avslå ansökan om de kompletterande utbildningarna.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Anne-Louise Rosells
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Anne-Louise Rosells yrkande.
Votering begärs.

Sign

Sign

Sign
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som tillstyrker arbetsutskottets förslag
röstar ja, den som tillstyrker Anne-Louise Rosells yrkande röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med sex ja-röster mot sju nej-röster enligt Anne-Louise
Rosells förslag.
Ja röstade: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Hans-Göran Håkansson (fp),
Anna Ekström (fp), Jörgen Andersson (c) och Torbjörn Åkesson (c).
Nej röstade: Ingeged Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s),
Nadzija Medic (s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s) och Sylva Lilja (v).
Utbildningsnämnden beslutar således
att

fjärde stycket i yttrandet ändras enligt följande: Utbildningsnämnden anser inte att
en tänkta utbildningen ökar kvalitén och valmöjligheterna i Blekingeregionen.

att

avslå ansökan om de kompletterande utbildningarna.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 60
Förslag till yttrande över ansökan från Friskolan Galären i Karlskrona AB
om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola
i Karlskrona kommun
Utbildningsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet i avvaktan på kompletterande handlingar från Skolverket.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 61
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Sökande till Vuxenutbildningen i Karlskrona kommun, vårterminen 2004.
UN2004.143.615.
Sökande till Vuxenutbildningen i annan kommun, vårterminen 2004.
UN2004.143.615.
Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare.
UN2004.104.046.
Utbetalning av semesterdagar.
UN 2004.7.020.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 62
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

13

Sign
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§ 63
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 93
Förslag till budgetdirektiv inför
budget 2005-2007

Myndigheten för skolutveckling

Beslut om slutligt statsbidrag för
utbildning av vuxna år 2003 samt
utbetalning av bidrag för andra
kvartalet 2004-08-31

Parliamentary Assembly

Europapris, hedersplakett till
Karlskrona Kommun.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 64
Övrigt
Utbildningsnämnden skickar en hälsning till IB-programmet med anledning av
de bra resultaten vid examen i maj 2004.
Jesper Magnusson (s) informerar om programråd och kick-off med TIME-gymnasiet.
Bengt Fröberg (m) efterlyser en utbildningsdag för ledamöter och ersättare i
utbildningsnämnden.
Rune Lindberg (s) ställer frågor om IT-plan.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 16 augusti 2004 kl 10.00 – 11.00

Beslutande

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

Ingegerd Holm (s)
Anne-Louise Rosell (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)

i ledamots ställe

Lisa Maria Alexandersson (s)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

ersättare

Faraj Abu-Isefan
Suzanne Weigl

Tjänstemän

administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2004-09-16

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 65 - 72

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 17/9 anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i
tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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§ 65
Information
Jämjö gymnasieskola
Information i ärendet återkommer vid nästa sammanträde.
_______________
IT-plan
Lennarth Hanson informerar. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

2

Sign
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Delårsbokslut augusti 2004
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Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

Delårsbokslutet för april månad visar ett underskott på 764 tkr vilket är sämre än
den periodiserade budgeten som kräver ett överskott på 1 600 tkr vid den här tidpunkten på året för att nåt ett nollresultat vid årets slut.
Prognosen för helåret visar på ett underskott på 3 mkr i huvudsak hänförligt till
det interkommunala nettot.
Ett antal osäkerheter kvarstår delvis vid utgången av augusti månad. Det gäller främst
det interkommunala nettot där avräkningsdag är den 15 september. Säkert utfall vet
man dock inte förrän senare i höst eftersom flera andra skolor är sena att fakturera.
För att säkrare kunna bedöma utfallet för de olika skolorna behövs också minst en hel
månadslön med höstorganisationen.
I våras visade beräkningar för 2004 på ett underskott på 5 mkr varav 3,5 mkr hänförligt till det interkommunala nettot och 1,5 mkr hänförligt till sparbeting för 2004
som bedöms svåra att infria. Sparpaket på sammanlagt 4 mkr togs i utbildningsnämnden i maj och juni. Detta omfattade främst en neddragning med 13 lärartjänster
men också bl a neddragning av skolledarresurs, kompetensutveckling och IT-kostnader
samt införande av en avgift för elevkopiering. Sedan dess har man kunnat konstatera att
det interkommunala nettot har försämrats ytterligare med ca 0,5 mkr och det nya avtalet
för AV-centralen endast gäller med halvårseffekt för 2004, vilket ger ett beräknat underskott på ca 0,4 mkr. Dessutom beräknas ett underskott på de finansiella posterna med
0,1 mkr. Läget för de beslutade besparingarna är fortfarande till stora delar osäkert men
man kan redan nu se att ca 1 mkr av beslutade besparingar på indragna lärartjänster
inte har infriats.
Arbetsutskottet har vid extra sammanträde den 16 september 2004, § 48, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004-09-16

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nya sparförslag motsvarande ca 500 tkr

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan
bedrivas inom givna budgetramar

att

hos kommunstyrelsen begära täckning för det underskott om ca 2,5 mkr som
förväntas uppstå i årets budget.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sign

Sign

Sign
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16 september 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
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§ 67
Budget 2005 samt planer för 2006 - 2007
De senaste åren har det skett en stor överströmning av gymnasieelever till andra
huvudmän. Eftersom det skett samtidigt som de stora elevkullarna nått gymnasieskolan
har det inte varit möjligt att göra neddragningar i motsvarande grad eftersom elevantalet ökat trots överströmningen. Balans i budgeten är därför möjlig endast med
tillskott av medel från de s k Wernerssonpengarna och/eller reserven för volym- och
kvalitetshöjningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 september 2004, § 45, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ur reserven för tillkommande Wernerssonpengar och/eller reserv för volymoch kvalitetshöjningar hos kommunfullmäktige begära 4,65 Mkr, vilket tillsammans med redan tilldelade medel motsvarar 25% av Wernerssonpengarna
enligt kommunfullmäktiges fattade beslut om fördelning av dessa medel.

Arbetsutskottet har dessutom vid extra sammanträde den 16 september 2004,
§ 49, föreslagit utbildningsnämnden besluta

Sign

att

godkänna budget 2005 och planer för 2006 och 2007

att

hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag och interkommunala intäkter
undantas från sedvanlig intäktsuppräkning

att

begära kompensation på resterande merkostnad för lokalerna efter flytten
till Ruthensparre med 227 tkr

att

begära att kommunstyrelsen godkänner den överenskommelse som finns med
tekniska förvaltningen att endast 620 tkr respektive 903 tkr, d v s hälften av
tidigare beslutade belopp, överförs till reserv för ökat underhåll.

Sign

Sign
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Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budget 2005 och planer för 2006 och 2007

att

hos kommunstyrelsen begära att statsbidrag och interkommunala intäkter
undantas från sedvanlig intäktsuppräkning

att

begära kompensation på resterande merkostnad för lokalerna efter flytten
till Ruthensparre med 227 tkr

att

begära att kommunstyrelsen godkänner den överenskommelse som finns med
tekniska förvaltningen att endast 620 tkr respektive 903 tkr, d v s hälften av
tidigare beslutade belopp, överförs till reserv för ökat underhåll

att

ur reserven för tillkommande Wernerssonpengar och/eller reserv för volymoch kvalitetshöjningar hos kommunfullmäktige begära 4,65 Mkr, vilket tillsammans med redan tilldelade medel motsvarar 25% av Wernerssonpengarna
enligt kommunfullmäktiges fattade beslut om fördelning av dessa medel.

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 68
Ombyggnation av gymnasieskolans lokaler i kv Läroverket och kv Sparre
En ombyggnation av Östersjöskolans bottenvåning för Hotell- och restaurangprogrammet
är sedan länge planerat och ingår i Tekniska förvaltningens investeringsplan för 2005.
Det är i första hand restaurangköket som är i stort behov av förändring. Även om vi
fortfarande fyller antalet elevplatser i årskurs ett har antalet sökande till Hotell- och
restaurangprogrammet successivt minskat de senaste åren. Fler elever från Karlskrona
söker restaurangutbildning på annan ort samtidigt som färre elever från grannkommunerna söker till vår restaurangutbildning. Anledningarna är säkert flera. Att
våra lokaler är slitna och inte längre upplevs som ändamålsenliga jämfört med närliggande restaurangskolor är sannolikt den främsta orsaken.
Frisörutbildningen inom Hantverksprogrammet startade i förra veckan med en något
utökad klass i årskurs ett. Antalet sökande var nästan tre gånger antalet elevplatser.
Utbildningen har lockat många elever från andra kommuner. Såväl frisörbranschens
företrädare som skolledarna för de närmast liggande frisörutbildningarna välkomnar
satsningen i Karlskrona. Arbetsmarknaden för utbildade frisörer är mycket god.
Lokalerna för frisörutbildningen på plan två i E-huset, kv Läroverket behöver byggas
om framför allt avseende ventilation, VVS och el. Därtill kommer investering i inredning; frisörstolar, stolar för hårtvätt etc.
En dialog har förts mellan utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen om
allt ovan nämnts.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 september 2004, § 45, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

hos tekniska förvaltningen begära att ovan nämnda ombyggnationer/investeringar
idag uppskattade till ca 3 mkr, kommer till stånd – för Östersjöskolan under
2005 och för kv Läroverket hösten 2004 till våren 2005.

Efter ytterligare beräkningar av tekniska förvaltningen har beloppet för ombyggnationer/
investeringar ändrats till ca 3,8 mkr.
Utbildningsnämnden beslutar
att

hos tekniska förvaltningen begära att ovan nämnda ombyggnationer/investeringar
idag uppskattade till ca 3,8 mkr, kommer till stånd – för Östersjöskolan under
2005 och för kv Läroverket hösten 2004 till våren 2005.
_______________
Sign

Sign

Sign
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§ 69
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 70
Kurser och konferenser
Ett antal kurser och konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

8

Sign
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§ 71
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2004-06-01

Kommunfullmäktige

§ 101
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 105
Svar på motion om plattform för
samverkan mellan studie- och yrkesvägledare

Kommunfullmäktige

§ 107
Svar på motion om förbud mot klädedräkterna nikab och burka i skolan

Kommunfullmäktige

§ 109
Förslag till kommunövergripande
riktlinjer och rutiner för anskaffande
och användande av tjänstebil och
bensinkort

Skolverket

Beslut angående ansökan från Tultra
Utbildnings AB om statlig tillsyn och
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 72
Övrigt
Lisa Maria Alexandersson (s) föreslår att ordet ”måltider” i utbildningsnämndens
protokoll från den 26 augusti § 55, första stycket, bör ändras till ”måltidsverksamhet”.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________
Lennarth Hanson informerar om pågående arbete bl a med Skolportalprojektet och
sms-tjänster
_______________
Arbetet i programråden diskuteras.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

7 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet kl 10.00 - 10.30

Beslutande

Ordförande
Ingegerd Holm (s)
1:e v ordförande Anne-Louise Rosell (s)
ledamot
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
i ledamots ställe

Sylva Lilja (v)

ersättare

Suzanne Weigl

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalchef Marianne Hansson

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 7 oktober 2004

Sekreterare

…………………………………………..

1

§§ 73

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 oktober 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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På grund av felaktigheter i samband med utbildningsnämndens beslut den 16 september,
§ 66, tas ärendet upp igen.
Delårsbokslutet för april månad visar ett underskott på 764 tkr vilket är sämre än
den periodiserade budgeten som kräver ett överskott på 1 600 tkr vid den här tidpunkten på året för att nåt ett nollresultat vid årets slut.
Prognosen för helåret visar på ett underskott på 3 mkr i huvudsak hänförligt till
det interkommunala nettot.
Ett antal osäkerheter kvarstår delvis vid utgången av augusti månad. Det gäller främst
det interkommunala nettot där avräkningsdag är den 15 september. Säkert utfall vet
man dock inte förrän senare i höst eftersom flera andra skolor är sena att fakturera.
För att säkrare kunna bedöma utfallet för de olika skolorna behövs också minst en hel
månadslön med höstorganisationen.
I våras visade beräkningar för 2004 på ett underskott på 5 mkr varav 3,5 mkr hänförligt till det interkommunala nettot och 1,5 mkr hänförligt till sparbeting för 2004
som bedöms svåra att infria. Sparpaket på sammanlagt 4 mkr togs i utbildningsnämnden i maj och juni. Detta omfattade främst en neddragning med 13 lärartjänster
men också bl a neddragning av skolledarresurs, kompetensutveckling och IT-kostnader
samt införande av en avgift för elevkopiering. Sedan dess har man kunnat konstatera att
det interkommunala nettot har försämrats ytterligare med ca 0,5 mkr och det nya avtalet
för AV-centralen endast gäller med halvårseffekt för 2004, vilket ger ett beräknat underskott på ca 0,4 mkr. Dessutom beräknas ett underskott på de finansiella posterna med
0,1 mkr. Läget för de beslutade besparingarna är fortfarande till stora delar osäkert men
man kan redan nu se att ca 1 mkr av beslutade besparingar på indragna lärartjänster
inte har infriats.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 oktober 2004, § 48, föreslagit
utbildningsnämnden besluta

Sign

1. att

upphäva beslutet från den 16 september

2. att

godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004

3. att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att uppnå en balanserad
budget

4. att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

Sign

Sign
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Anne-Louise Rosell (s), Sylva Lilja (v) och Jörgen Andersson (c) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
Bengt Fröberg (m) yrkar ändring av tredje att-satsen enligt följande:
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att minimera det
befarade underskottet med bibehållet lägsta kvalitetskrav
Eva Ottosson (m) yrkar bifall till Bengt Fröbergs yrkande.
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1, 2 och 4.
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Därefter ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets förslag till tredje attsatsen mot Bengt Fröbergs yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar således
1. att

upphäva beslutet från den 16 september

2. att

godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2004

3. att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att uppnå en balanserad
budget

4. att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 21 oktober 2004 kl 10.00 – 11.45

Beslutande

Ordförande
Ingegerd Holm (s)
1:e v ordförande Anne-Louise Rosell (s)
ledamot
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Roland Mattisson (v)
i ledamots ställe

Torbjörn Åkesson (c)

ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
IT-samordnare Lennarth Hanson
rektor/chef Mary Mathiasson
programrektor Bengt Jacobsen

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Christer Holmberg (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen 2004-10-21

Sekreterare

1

…………………………………………..

§§ 74 - 82

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Christer Holmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25/10 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign
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§ 74
Information
Omvårdnadsprogrammet
Mary Mathiasson och Bengt Jacobsen informerar om Omvårdnadsprogrammets
flytt till Ehrensvärdska gymnasiet.
_______________
Jämjö gymnasieskola
Göran Palmér informerar om projektet där målet är att skapa en yrkesförberedande
gymnasieutbildning i Jämjö med bred inriktning där undervisningen i yrkesämnena
sker på företag.
_______________
Personalnyckeltal
Marianne Hansson redovisar personalnyckeltalen för perioden 04.01— 04.08 som
bl a innehåller:
- Anställda
- Årsarbetare
- Timanställda arbetad tid/årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid, tim/anställd
- Sjukdagar per anställd.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 75
Budgetuppföljning september 2004
Budgetuppföljningen vid utgången av september månad visar ett prognostiserat
resultat för 2004 på –4,2 Mkr, vilket är sämre än förra uppföljningen i augusti
månad. Prognosen förutsätter att samtliga verksamhetsansvariga i stort sett har
gjort alla nödvändiga inköp och håller sina budgetar. Då det fortfarande föreligger
flera osäkerheter så är det ekonomiska utfallet svårbedömt men bör hamna i
intervallet –4 till –6 Mkr.
Förslag till besparingar redovisas.
Ordföranden föreslår följande ändringar i förslaget:
att punkterna ”Lättlunch två dagar i veckan” och ”Kaffeavgift för personalen” stryks
ur förslaget samt
att sista meningen under punkten ”Ingen nyleasing av datorer” stryks.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2004

att

godkänna förslag till åtgärder med föreslagna ändringar

att

med anledning av förvaltningens ansträngda ekonomi uppmana alla
budgetansvariga att visa stor återhållsamhet med kostnader så att
verksamheten kan bedrivas inom givna budgetramar.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 76
Förslag till yttrande över ansökan från Friskolan Galären i Karlskrona AB
om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn till en fristående gymnasieskola
i Karlskrona kommun
Galären i Karlskrona AB har hos Skolverket begärt att få utöka Gymnasieskolan
Galärens verksamhet med en ny utbildning ”Ledarskap och grupputveckling med
inriktning mot miljö och forskning” från och med läsåret 2005/2006.
I förslag till yttrande framgår bl a att ”Ledarskap och grupputveckling mot miljö och
forskning” är till mycket stora delar lik naturvetenskapliga programmets miljörespektive naturinriktning när man jämför kursplanerna.
På samma sätt är de två utbildningarnas programmål mycket lika.
Ledarskap och grupputveckling finns redan idag som profilämne inom Gymnasieskolan Galärens samhällsvetenskapliga program.
Det är inget nytt som tillförs Karlskronas elever om den sökta utbildningen beviljas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 oktober 2004, § 50, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående som yttrande till Skolverket, vari framgår att nämnden
anser att den föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något
nytt och att konsekvenserna på lång sikt kan medföra avskedanden av tillsvidareanställd personal i och med en negativ elevprognos.

Yrkanden
Bengt Fröberg (m) yrkar följande ändring av att-satsen:
att lämna ovanstående som yttrande till Skolverket.
Torbjörn Åkesson (c) och Eva Ottosson (m) yrkar bifall till Bengt Fröbergs yrkande.
Anne-Louise Rosell (s) och Roland Mattisson (v) yrkar avslag på Bengt Fröbergs
yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bengt Fröbergs
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller arbetsutskottets förslag
röstar ja, den som bifaller Bengt Fröbergs yrkande röstar nej.
Utbildningsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 4 nej-röster enligt arbetsutskottets
förslag.
Följande röstar ja: Ingegerd Holm (s), Anne-Louise Rosell (s), Christer Holmberg (s),
Nadzija Medic (s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s) och Roland Mattisson (v).
Följande röstar nej: Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m), Hans-Göran Håkansson (fp)
och Torbjörn Åkesson (c).
Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar
att

lämna ovanstående som yttrande till Skolverket, vari framgår att nämnden
anser att den föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något
nytt och att konsekvenserna på lång sikt kan medföra avskedanden av tillsvidareanställd personal i och med en negativ elevprognos.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Akten

Sammanträdesprotokoll
2004.10.005

§ 77
IT-strategi
Ärendet återremitteras.
_______________

Sign

Sign

6

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll
2004.194.006

§ 78
Förslag till sammanträdesplan för utbildningsnämnden 2005
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 79
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde:
Förordnande som vikarierande rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet.
UN2004.164.023.
Periodindelning läsåret 2004/2005 baserat på A-dagarnas utläggning.
UN2004.115.020.
Prislista över elevkostnad för utbildning under höstterminen 2004.
UN2004.176.605.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsförvaltningens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 80
Kurser och konferenser
Ett antal kurser och konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

9

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 81
Anmälningsärenden
af Chapmangymnasiet

Protokoll från programråd med
Hantverksprogrammet - Frisör

Ehrensvärdska gymnasiet

Protokoll från Lokal styrelse den
24 maj 2004

Intagningsenheten

Verksamhetsberättelse och statistik
läsåret 2004/2005

Kommunfullmäktige

§ 120
Avsägelser av kommunala uppdrag

Skolverket

Nyhetsbrev nr 6

Specialpedagogiska institutet

Tidning ”Lika Värde”

Berit Polskär

Tack för uppvaktningen.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 oktober 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 82
Övrigt
Rune Lindberg, Suzanne Weigl och Ingegerd Holm informerar om sammanträden
med respektive programråd.
________________
Bengt Fröberg tackar för uppvaktningen.
________________
Avgående 1:e v ordförande Anne-Louise Rosell tackar för de åren som hon har
varit med i utbildningsnämnden och önskar alla lycka till i fortsättningen.
Ingegerd Holm tackar Anne-Louise Rosell för ett gott samarbete och önskar
lycka till i framtiden.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 18 november 2004 kl 11.00 – 11.35

Beslutande

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

Ingegerd Holm (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Sylva Lilja (v)

ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
IT-samordnare Lennarth Hanson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nadzija Medic (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 26 november 2004

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 83 - 90

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Nadzija Medic

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 26/11 2004 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….
Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

§ 83
Information
Uppdrag från kommunstyrelsen
Lena Netterstedt informerar om ett uppdrag från kommunstyrelsen kallat
”Kvalitetsnätverk KKKVH” – Delprojekt ”Jämförelse av gymnasieskolan”.
Följande punkter diskuteras:
- Volymnyckeltal
- Kostnadsnyckeltal
- Kvalitetsnyckeltal
Rapport i ärendet beräknas vara färdig i september 2005.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 84
Budgetuppföljning oktober 2004
Budgetuppföljningen vid utgången av oktober månad visar ett prognostiserat
resultat för 2004 på –6 Mkr, vilket är sämre än förra uppföljningen. De antaganden
som då gjordes att alla nödvändiga inköp redan var gjorda, att det inte skulle tillkomma
fler interkommunala avgifter eller busskort/inackorderingstillägg visade sig vara alltför
optimistiska. Då det fortfarande föreligger flera osäkerheter så är det ekonomiska utfallet
svårbedömt, det finns betydande risk för ett sämre utfall. Felmarginalen i prognosen är
ca 0,5%-1% av budgetomslutningen. Ett flertal akutåtgärder har vidtagits för att begränsa underskottet och om alla dessa ger full effekt så kan underskottet begränsas.
Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2004

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta åtgärderna för att uppnå
balanserad budget för år 2004 och för budgetanpassning år 2005.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch f v b
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2004.10.005

§ 85
IT-strategi
Lennarth Hanson redogör för IT-strategi för utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 november 2004, § 58, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att anta IT-strategin som inriktning fram till år 2006, samt
att handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudgeten.
Yrkanden
Rune Lindberg (s) yrkar följande tillägg under rubriken Organisation:
”Rektor har det pedagogiska huvudansvaret för att målen i IT-planen uppfylls.
Lärare/arbetslag skall identifiera IT-behovet och tillämpa IT i den egna verksamheten.”
Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till Rune Lindbergs yrkande.
Christer Holmberg (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Rune Lindbergs
yrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt Rune Lindbergs yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

anta IT-strategin, med beslutade tillägg enligt ovan, som inriktning fram till år 2006

att

handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudgeten.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
SYV
Schemaplan.
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2004.209.612

§ 86
Förslag till ändringar av Elprogrammet samt införande av Lärlingsprogram
läsåret 2005/2006
Av Elprogrammets nuvarande inriktningar är det Elinstallation som intresserar flertalet elever. Dessutom söker många ungdomar de inriktningar inom Elprogrammet,
framför allt Datateknik, som erbjuds av andra utbildningssamordnare. Det finns
emellertid en stor arbetsmarknad inom området elektronik, där idag inga utbildningar
anordnas.
Törnströmska gymnasiet har kontakt med ett stort antal företag inom elektronikområdet, vilka vill samverka med skolan för att ta fram bästa möjliga yrkesutbildning.
För att kunna tillmötesgå arbetsmarknadens önskemål om utbildningsinnehåll, behöver den nu föreslagna inriktningen, CREW (computer-radio-electronics-work),
bli ett specialutformat program inom Elprogrammet.
Efter förslag från den s k Jämjögruppen angående en gymnasieutbildning i Jämjö, har
denna grundidé efterhand utretts och utvecklats till idén om ett 4-årigt Lärlingsprogram,
där i princip alla yrkesinriktningar kan bli aktuella. Ett antal företag inom olika branscher
är mycket positiva till Lärlingsprogrammet och kommer att ställa upp med lärlingsplatser. Det 4-åriga Lärlingsprogrammet är tänkt att bli ett för varje elev specialutformat
program inom det nationella program som ligger närmast elevens yrkesutbildning.
Organisatoriskt ligger Fischerströmska gymnasiet närmast till att bedriva Lärlingsprogrammet.
Utbildningsnämnden föreslås beslut
att

ett specialutformat program, CREW, inom Elprogrammet samt
ett 4-årigt Lärlingsprogram inrättas läsåret 2005/2006.

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

§ 87
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 88
Kurser och konferenser
Det finns inga kurser att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 89
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2004-10-13

Kommunfullmäktige

§ 129
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 130
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 135
Förslag till policy och handlingsplan
mot sexuella trakasserier

Kommunfullmäktige

§ 136
Delårsbokslut per den 31 augusti
2004 för Karlskrona kommunkoncern

Skolverket

Statsbidrag till personalförstärkningar
hösten 2004

Skolverket

Nyhetsbrev nr 7

Tekniska nämnden

§ 84
Projekteringstillstånd avseende
ombyggnad av lokaler för Hotell- och
restaurangprogrammet i kv Sparre,
Östersjöskolan

Tekniska nämnden

§ 85
Projekteringstillstånd avseende
ombyggnad av lokaler för Hantverksprogrammets frisörutbildning i kv
Läroverket

Göran Palmér

Tack för uppvaktning.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

18 november 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 90
Övrigt
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Eva-Marie Malmgren till ordinarie ledamot i arbetsutskottet.

_______________
Kristian Eriksen framför sitt varma tack för deltagandet i sorgen.
________________
Ordföranden informerar om att gymnasieskolorna har Öppet Hus den 20 november.
________________
Tommy Rönneholm informerar om att gymnasieskolorna får besök från Sydafrika
i vecka 48.
_______________
Marianne Hansson informerar om att det nya erbjudandet om Hem-PC inte gäller
för politikerna p g a att det är för kort tid kvar av mandatperioden.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 december 2004

Sign

§ 91

Budgetuppföljning november 2004

§ 92

Elevresor vid växelvis boende.

§ 93

Skolportal.

§ 94

Delegeringsärenden.

§ 95

Kurser och konferenser.

§ 96

Anmälningsärenden.

§ 97

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 16 december 2004 kl 10.00 – 10.55

Beslutande

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

Ingegerd Holm (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Roland Mattisson (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Alexandersson (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Anders Svensson
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
IT-samordnare Lennarth Hanson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 22 december 2004

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 91 - 97

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2004 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunstyrelsen
R/Ch
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2003.132.042

§ 91
Budgetuppföljning november 2004
Budgetuppföljningen vid utgången av november månad visar ett prognostiserat
resultat för 2004 i intervallet 9 till 11 Mkr vilket är betydligt sämre än förra uppföljningen. Redan då påtalades emellertid i skrivningen och i andra sammanhang
att det fanns betydande risk för ett sämre utfall. Även nu är det viktigt att påtala att
felmarginalen i beräkningarna är ca 1-2% av budgetomslutningen då flera faktorer
är osäkra så sent som i december månad.
Ett flertal akutåtgärder har vidtagits för att begränsa underskottet och om alla dessa
ger full effekt så kan underskottet begränsas något. I korthet fördelar sig underskottet
enligt följande:
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Nämndens reserv
Finansiella poster

- 8,0 Mkr
- 0,4 Mkr
- 1,7 Mkr
+ 0,3 Mkr
- 0,3 Mkr

För resten av året gäller att alla verksamhetsansvariga strikt ska tillämpa det inköpsstopp som råder fr o m 13/10 för att minimera underskotten. Undantag ska i princip
bara göras för sådana inköp som är nödvändiga för att hålla verksamheten igång.
Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 november 2004

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta åtgärderna för att uppnå
balanserad budget för år 2004 och för budgetanpassning år 2005.

Utbildningsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 november 2004

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta åtgärderna för att uppnå
balanserad budget för år 2004 och för budgetanpassning år 2005.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ac
R/Ch
B Ottosson
Akten
§ 92
Elevresor vid växelvis boende

4

Sammanträdesprotokoll
2004.226.623

Enligt ”Lag om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor” skall hemkommun för gymnasieelever med rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen svara
för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostad och skola om avståndet överstiger 6 km.
Utbildningsförvaltningen har nu fått in tre skrivelser från föräldrar som bor på olika
adresser med barnen växelvis boende hos varandra. Tidigare har liknande muntliga
förfrågningar resulterat i muntliga avslag. Detta bygger på tolkningen att med bostad
avses den adress där eleven är mantalsskriven.
För att slippa eventuella rättsprocesser och samtidigt göra en tolkning som ändå bedöms gälla vid ett eventuellt överklagande föreslås utbildningsnämnden fatta ett
principbeslut om att efter ansökan från elev/förälder medge rätt till ersättning för
elevresor vid växelvist boende. Med växelvist boende menas då att eleven bor hos
båda föräldrarna regelbundet och ungefär motsvarande halva tiden hos respektive
föräldrar. Elev kan då erhålla enzonskort eller länskort antingen som ett nytt busskort eller uppgraderat sådant om någon förälder bor mer än 6 km från skolan.
Ansökningsblankett och en tydligare tillämpning – vilka krav som skall vara uppfyllda för ersättning för elevresor i dessa fall – får arbetas fram av utbildningsförvaltningen. Föräldrar/myndiga elever skall försäkra att uppgivna förhållanden är
korrekta och att förändringar i boendet omedelbart skall meddelas skolan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 december 2004, § 62, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att fr o m den 1 januari 2005 medge elevresor enligt ovan vid elevers regelbundna
och växelvisa boende hos båda föräldrarna inom Karlskrona kommun efter
ansökan från föräldrar/myndiga elever
att

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ansökningsblankett och
förtydliga tillämpningen av detta beslut

att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att beakta kostnaden i internbudgeten
för 2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

5

Sammanträdesprotokoll

§ 93
Skolportal
Lennarth Hanson informerar om Skolportalsprojektet.
Skolportalens främsta uppgift är att underlätta dialogen mellan lärare, elever och
föräldrar.
Informationen tas till protokollet
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

6

Sammanträdesprotokoll

§ 94
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevläsårstider 2005/2006 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2004.219.608
Attestlista 2004. UN2004.37.002
Beslutsattestant för Törnströmska gymnasiet. UN2004.197.002
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 95
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN
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Sammanträdesprotokoll

§ 96
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 157
Budget 2005 samt plan 2006-2007 för
Karlskrona kommunkoncern

Kommunstyrelsen

§ 173
Projekteringstillstånd till ombyggnad
av lokaler för hotell- och restaurangprogrammet i kv Sparre

Kommunstyrelsen

§ 174
Projekteringstillstånd till ombyggnad
av lokaler för hantverksprogrammets
frisörlinje i kv Läroverket

Länsrätten i Blekinge län

Dom i ärendet angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Programrådet för Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2004-10-14

Programrådet för Teknikprogrammet

Sammanträdesprotokoll
2004-10-12

Skolverket

Beslut angående friskolan Galärens
ansökan om rätt till bidrag för en fristående gymnasieskola.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 8

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

16 december 2004
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 97
Övrigt
Kompletteringsval
2004.228.102
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 2 december 2004, § 63 föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att utse Eva-Marie Malmgren (s) till ordförande i programrådet för
Medieprogrammet
att

utse Eva-Marie Malmgren (s) till ersättare i Intagningsnämnden

att

utse Eva-Marie Malmgren (s) till kontaktpolitiker för Fischerströmska
gymnasiet

att

utse Elsmari Furuvall-Mattsson (fp) till ersättare i programrådet för
Omvårdnadsprogrammet

att

utse Eva Ottosson (m) till ersättare i programmet för Hotell- och
restaurangprogrammet

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Ingegerd Holm informerar om att Springerska fonden har haft sammanträde och
att 14 stipendium på vardera 10 000 kronor och att 4 stipendium på 5 000 kronor
vardera har delats ut.
________________
Kristian Eriksen tar upp frågor om problem med IT-stödet för lärarna på
gymnasieskolan.
Lennarth Hanson svarar att problemen är lösta.
________________

Sign

Sign

Sign

