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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 27 januari 2005

Sign

§1

Budgetuppföljning.

§2

Internbudget 2005.

§3

Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 05/06.

§4

Svar på motion angående avsättande av medel till studieresor i syfte att
illustrera kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten.

§5

Delegeringsärenden.

§6

Kurser och konferenser.

§7

Anmälningsärenden.

§8

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdagen den 27 januari 2005 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)
Roland Mattisson (v)

i ledamots ställe

Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Suzanne Weigl (s)
Sylva Lilja (v)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ingela Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 1 februari 2005

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 1 - 8

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 februari anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………

Sign

Sign

Sign
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§1
Budgetuppföljning (bokslut)
Ärendet tas upp vid nästa sammanträde.
_______________

Sign

Sign

3
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Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§2
Internbudget 2005
De senaste åren har utbildningsnämnden drabbats av dels ett minskat interkommunalt
netto och dels av att Kunskapslyftet upphörde. Verksamheten har därför präglats av
underskott och besparingsarbete. För att få internbudgeten att gå ihop har det varit
nödvändigt att vidta ett antal kraftfulla åtgärder.
Enligt liggande förslag till budget 2005 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 190,5 mkr.
Den preliminära budgetramen kommer att justeras för den faktiska lönekompensationen för år 2004, som i dagsläget inte är känd, avvikelsen bör dock vara ganska
liten. Vidare kommer kompensation för hyresökningar att erhållas med 1,87% och
för övriga prisökningar med 0,75% förutom köp av elevplatser från friskolor där
kompensationen är 2,5%. Kompensation kommer också att erhållas för ökade kostnader i samband med att arbetsgivaren övertar en viss del av sjuklönekostnaden
samt för höjt PO-pålägg.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I
övrigt är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner
statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning, Wernersson-pengar 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.
Efter samråd med ordföranden föreslås utbildningsnämnden besluta
att
att
att
att
att

Sign

Sign

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2005
godkänna förlaget till investeringsbudget för år 2005
uppdra åt utbildningsförvaltningen att hålla sig inom givna budgetramar
uppdra åt utbildningschefen att inom givna ramar fastställa resursfördelningen
till de olika enheterna inom gymnasieskolan
uppdra åt utbildningsförvaltningen att göra erforderliga justeringar i internbudgeten med anledning av kommande ramjusteringar

Sign
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Ordföranden föreslår följande ändringar i skrivelsen:
- dels på sidan 4, sista punkten under ”De gemensamma kostnaderna består av” enligt
följande: - kostnad för utbyteselever, enligt UN:s beslut
- dels på sidan 8 under ”Vht 671 utbildningsnämnden” enligt följande För intagningsnämnden budgeteras minimalt antal sammanträden…..
Ordföranden ställer proposition på förslaget. Utbildningsnämnden beslutar enligt
detta.
Utbildningsnämnden beslutar
1. att

godkänna förslaget till driftsbudget för år 2005 med föreslagna ändringar

2. att

godkänna förslaget till investeringsbudget för år 2005

3. att

uppdra åt utbildningsförvaltningen att hålla sig inom givna budgetramar

4. att

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

5. att

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

_______________

Sign

Sign

Sign
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§3
Preliminär utbildningsorganisation för gymnasieskolorna läsåret 2005/2006
Förändrad hantering
Med målsättning att skapa bästa tänkbara utbildningsorganisation för gymnasieskolorna, sett till ekonomi samt hur eleverna söker, föreslås att utbildningschefen på
delegation få besluta om den preliminära organisationen. Utbildningsnämnden beslutar
sedan efter elevernas omvalsperiod den definitiva utbildningsorganisationen för
gymnasieskolorna.
Att vänta med dimensioneringen av elevplatserna efter elevernas preliminära val den
1 februari, såväl för årskurs ett samt för inriktningar som startar i årskurs två, innebär
att vi kan skapa en utbildningsorganisation utifrån en optimal gruppering av undervisningsgrupper.
Nedläggning av studieväg
Utbildningen International Baccalaureate har trots ihärdiga försök inte lockat tillräckligt
många sökande de senaste åren. Då anordnare av IB-utbildning vanligtvis inte ger
tillfälle till omval, finns inte möjligheten att vänta och se hur många sökande vi får till 1
feb 2005.
En avveckling av IB-utbildningen i Karlskrona föreslås därför.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2005, § 3, föreslagit
utbildningsnämnden
att besluta enligt ovan.
Eva-Marie Malmgren yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§4
Svar på motion angående avsättande av medel till studieresor i syfte att
illustrera kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten
Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Karlskrona
kommun bör avsätta medel med syfte att elever från kommunens högstadie- och gymnasieskolor skall kunna genomföra studieresor till Sachenhauser.
Rektor har det pedagogiska ledningsansvaret samt ansvaret för budgeten. I samverkan med personalen beslutas hur undervisningen ska bedrivas samt medel fördelas för att målen ska nås.
Varje årskurs på gymnasiet har 750-800 elever, vilket medför att det är många
resor under hela året och stora belopp som kommer att tas i anspråk för att kunna
genomföra dessa.
Även om vissa medel kan sökas från fonder är det oftast ett mindre belopp som
erhålls samt av engångskaraktär. Den ekonomiska situationen för gymnasieskolan
medför att inget kan tas av befintliga medel. Erhåller förvaltningen riktade extra
pengar för föreslagna resor kommer dess att genomföras så långt pengarna räcker.
Idag genomförs undervisning om både kommunismens och nationalsocialismens
brott mot mänskligheten. Vid resor bl a till Polen brukar eleverna besöka koncentrationsläger exempelvis Stutthof. Dessa studieresor eller vänortsbesök är då förberedda och diskuteras även efteråt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2005, § 4, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avge ovanstående svar och om inga extra medel tillskjuts föreslås att
kommunfullmäktige avslår motionen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§5
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Arbetsår för lärarna läsåret 2004/2005, 040809—050613, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen. UN2004.115.020.
Periodindelning läsåret 2004/2005 baserat på A-dagarnas utläggning, gymnasieskolan
och vuxenutbildningen. UN2004.115.020
Förordnande av vikarierande utbildningschef under tiden 050103—06.
UN 2005.2.023.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

27 januari 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§6
Kurser och konferenser
Skolriksdagen
Inbjudan har kommit från Svenska Kommunförbundet till Kommunal Skolriksdag
12-13 april 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2005, § 5, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att inte delta i Skolriksdagen 12-13 april 2005.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§7
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll 2004-12-07

Kommunfullmäktige

§ 175
Fortsatt deltagande i Equalrojektet
Nyckelkrafter – ny fråga om
kommunal borgen och slutgiltig
stödmottagare

Kommunfullmäktige

§ 176
Budget- och verksamhetsuppföljning
oktober månad 2004

Kommunstyrelsen

§3
Yttrande över revisionsrapport om
granskning av kommunens jämställdhetsarbete

________________

Sign

Sign

Sign
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§8
Övrigt
Ändring av sammanträdestider
Arbetsutskottet föreslår utbildningsnämnden besluta
att

nästa arbetsutskott flyttas till den 9 februari kl 08.00

att

utbildningsnämndens sammanträde flyttas till den 16 februari kl 08.30

att

arbetsutskottets sammanträde i mars flyttas till den 17 mars

att

utbildningsnämndens sammanträde i mars ställs in

att

utbildningsnämnden träffar rektorerna för diskussion den 10 mars
kl 08.30.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
Sylva Lilja (v) informerar om sammanträde med programrådet för Omvårdnadsprogrammet.
________________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 16 februari 2005

Sign

§ 9

Information
- Personalbokslut – nyckeltal 2004
- Kvalitetsarbete

§ 10

Bokslut 2004.

§ 11

Angående medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm, gymnasieskola med minst 300 elever”.

§ 12

Delegeringsärenden.

§ 13

Kurser och konferenser.

§ 14

Anmälningsärenden.

§ 15

Övrigt.

Sign

Sign
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Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
onsdagen den 16 februari 2005 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)
Christer Holmberg (s)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)

i ledamots ställe

Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Torbjörn Åkesson (c)
Sylva Lilja (v)

ersättare

Lisa Maria Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Suzanne Weigl (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ingela Svensson
ekonom Anders Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Christer Holmberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 21 februari 2005

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 9 - 15

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Ingegerd Holm

Justerare

……………………………………………
Christer Holmberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 februari anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………

Sign

Sign

Sign
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§9
Information
Personalbokslut – nyckeltal 2004
Marianne Hansson informerar om personalbokslut 2004 för utbildningsförvaltningen
som bl a innehåller:
- antalet anställda
- antalet årsarbetare
- arbetad tid för timanställda
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid
- sjukdagar per anställd
_______________
Kvalitetsarbete
Lena Netterstedt informerar om kvalitetsarbetet inom utbildningsförvaltningen.
Ytterligare information kommer att ges kontinuerligt under året.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 10
Bokslut 2004
Bokslut och verksamhetsberättelse för 2004 redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2005, § 6, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna bokslutet för år 2004.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 11
Angående medborgarförslag ”Vision för framtiden på Rosenholm, gymnasieskola med minst 300 elever”
Ett medborgarförslag har lämnats av Gunnar Johansson vilket innebär att Byggprogrammet i sin helhet lokaliseras till Rosenholm.
Idag finns Fordonsprogrammet och Byggprogrammets anläggningsutbildning på
Rosenholm i delar av f d KA2:s lokaler. Projektet Arena Rosenholm med bl a
Sport College tar snart form. I detta kommer den kommunala gymnasieskolan att
ha viss verksamhet. I första hand handlar det om den idrottsledarutbildning (SMIL) som
bedrivs av Ehrensvärdska gymnasiet.
Positiva och negativa effekter av förslaget redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 februari 2005, § 7, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

besvara medborgarförslaget enligt följande:
att ha förslaget i åtanke inför framtida förändringar av gymnasieskolan
men att det idag, på grund av nämndens ekonomiska läge, inte är realiserbart.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 12
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 13
Kurser och konferenser
Utbildningsnämnden beslutar
att

Christer Holmberg får delta i Skoldatatek-konferens i Kalmar den 14 mars 2005.

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 14
Anmälningsärenden
Programrådet för Omvårdnadsprogrammet

Sammanträdesprotokoll 2005-01-19

Skolverket

Nyhetsbrev nr 1 januari 2005

Lärarförbundet

Specialpedagogik nr 1 2005

________________

Sign

Sign

Sign
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§ 15
Övrigt
Rune Lindberg informerar om att det ska vara en Teknikkonferens på Ehrensvärdska
torsdagen den 17 februari.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 21 april 2005

Sign

§ 16

Budgetuppföljning mars 2005.

§ 17

Ianspråktagande av medel ur nämndens reserv.

§ 18

Förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsförvaltningen 2005.

§ 19

Förslag till ändringar i utbildningsnämndens sammanträdesplan.

§ 20

Val till arbetsutskottet:
a) ordförande
b) vice ordförande
c) ersättare

§ 21

Delegeringsärenden.

§ 22

Kurser och konferenser.

§ 23

Anmälningsärenden.

§ 24

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Konferensrummet, Törnströmska gymnasiet
torsdag 2005 kl 08.30 – 11.10

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (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)
Roland Mattisson (v) §§16-22

i ledamots ställe

Lisa Maria Alexandersson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Sylva Lilja (v) §§23-24

ersättare

Susanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Maria Persson (c)
Sylva Lilja (v) §§16-22

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
personalsekreterare Marianne Hansson
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
IT-samordnare Lennarth Hanson
Carina Agnéus

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jesper Magnusson (s)

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Utbildningsförvaltningen den 3 maj 2005

Sekreterare

2

…………………………………………..

§§ 16 - 24

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Jesper Magnusson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 maj anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i
tjänsten

Sign

Sign

Sign
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§ 16
Budgetuppföljning mars 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse med -2,5 mkr för
budget år 2005. Resultatet per den 31 mars 2005 uppgår till -9,8 mkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, -6,5 mkr.
Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
- För de interkommunala kostnaderna antas att siffrorna för antalet elever i annan
kommun eller i friskola ungefärligen stämmer med vad som har antagits i budgeten.
Risk finns för ytterligare högre kostnader bland elever som sökt till skolor utanför
kommunen. Antagande har gjorts att vi ska lyckas med egna alternativa
utbildningar.
- För antalet elever från annan kommun som läser i Karlskrona kommunala
gymnasieskolor har av försiktighetsskäl antagits en minskning med 50 elever eller i
pengar 2,5 Mkr.
- För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
- Det antas att samtliga beslutade sparåtgärder kommer att kunna genomföras och att
de får full ekonomisk effekt under 2005.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen
att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten
håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar, på den borgerliga alliansens vägnar, följande tilläggsattsatser:
att hos kommunfullmäktige begära utökade ekonomiska ramar för utbildningsnämnden för år 2005 i storleksordningen 10 mkr
att

hos kommunfullmäktige hemställa om att få återkalla den nu gällande skolplanen och revidera densamma.

Bengt Fröberg (m) och Nina Gunnarsson (m) yrkar bifall till den borgerliga alliansens
yrkanden.

Sign

Sign

Sign
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Eva-Marie Malmgren (s), Rune Lindberg (s) och Roland Mattisson (v) yrkar
bifall till förvaltningens förslag samt avslag till den borgerliga alliansens yrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag, och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt detta.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla förvaltningens förslag
röstar ja, den som vill avslå förvaltningens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Christina Mattisson (s), Eva-Marie Malmgren (s), Christer Holmberg
(s), Jesper Magnusson (s), Rune Lindberg (s), Lisa Maria Alexandersson (s), Roland
Mattisson (v).
Följande röstar nej: Kristian Eriksen (kd), Bengt Fröberg (m), Eva Ottosson (m),
Hans-Göran Håkansson (fp), Jörgen Andersson (c), Nina Gunnarsson (m).
Utbildningsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat enligt förvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på den borgerliga alliansens tilläggsyrkande
och finner att utbildningsnämnden beslutar avslår dessa.
Utbildningsnämnden beslutar således
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 mars 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten
håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Ekon
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

17
Ianspråktagande av medel ur nämndens reserv
När internbudgeten gjordes upp i januari gjordes antagandet att inga fler utbytesstudenter på särskilt förmånliga villkor från Polen och Litauen skulle tas emot i
enlighet med det nämndsbeslut som tidigare tagits i detta ärende.
Nu har det beslutats om ett fortsatt mottagande av studenter.
För att finansiera detta föreslås att 100 tkr överförs från nämndens reserv för att
täcka dessa kostnader. I reserven återstår nu 500 tkr.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

överföra 100 tkr från nämndens reserv till Gemensamma kostnader
gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt utbildningsförvaltningens förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Stab
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2005.87.026

§ 18
Förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsförvaltningen 2005
Utbildningsförvaltningens jämställdhetsgrupp har utarbetat förslag till jämställdhetsplan för utbildningsnämnden.
Kommunens jämställdhetsplan utgör grund för förslaget och är utformad utifrån
kommunens fyra målområden.
Tjänstemannaförslag
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta
att

anta föreslagen jämställdhetsplan.

Ordföranden yrkar följande ändringar i texten:
Mål 2: Sysselsättning; Åtgärder, punkt 6: stryka ordet angelägna så att första meningen
får följande lydelse: Arbetstagare som är föräldralediga, sjukskrivna eller dylikt ska få
inbjudan till möten, medarbetar- och lönesamtal, seminarier, utbildningar, resor m m.
Mål 4: Makt; Åtgärder, punkt 3: stryka ordet större så att det blir följande lydelse:
Jämställdhetsaspekten ska finnas med i varje beslut.
Dessutom ska en förklaring till 3R-metoden finnas med i texten.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på föreslagna ändringar.
Utbildningsnämnden beslutar enligt dessa.
Utbildningsnämnden beslutar
att

anta föreslagen jämställdhetsplan med föreslagna ändringar.

________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Samverkansgruppen
Stab
Akten

7

Sammanträdesprotokoll
2004.194.006

§ 19
Förslag till ändringar i utbildningsnämndens sammanträdesplan
Förslag till reviderad sammanträdesplan föreligger.
Ordföranden föreslår också ett extra sammanträde med utbildningsnämnden den
10 juni för att fastställa utbildningsorganisationen.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget till reviderad sammanträdesplan
samt om extra sammanträde den 10 juni.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll
2005.88.102

§ 20
Val till arbetsutskottet
På grund av avsägelser från kommunala uppdrag i utbildningsnämnden behöver
fyllnadsval göras av ordförande, vice ordförande och ersättare till arbetsutskottet.
Eva-Marie Malmgren (s) föreslår Christina Mattisson (s) som ordförande.
Christina Mattisson (s) föreslår Eva-Marie Malmgren (s) som vice ordförande.
Kristian Eriksen (kd) föreslår Anders Nilsson (kd) som ersättare.
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Christina Mattisson (s) som ordförande i arbetsutskottet

att

utse Eva-Marie Malmgren (s) som vice ordförande i arbetsutskottet

att

utse Anders Nilsson (kd) som ersättare i arbetsutskottet.

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

9

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Prislista över elevkostnad för utbildning under vårterminen 2005.
UN2005.42.605.
Attestlista 2005. UN2005.81.002.
Beslutsattest för redovisning. UN2005.37.002.
Beslutsattest för Ehrensvärdska gymnasiet. UN2005.46.002.
Beslutsattest för Vuxenutbildning och TIME-gymnasiet. UN2005.54.002.
Förordnande som vikarierande utbildningschef. UN2005.35.023.
Yttrande över ändring av byggnadsplan för del av Torhamn. UN2005.15.214.
Yttrande över planprogram för del av Dragsö 1:1 m fl. UN2005.5.214.
Yttrande över detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl. UN2004.222.214.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 22
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

10

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

11

Sammanträdesprotokoll

§ 23
Anmälningsärenden

Sign

Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll 2005-02-28

Kommunfullmäktige

§2
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§7
Förslag till Karlskrona kommuns
kompetenscentrum – KKC

Kommunfullmäktige

§ 15
Svar på motion om plattform för samverkan mellan studie- och yrkesvalsledare för information till vuxna

Kommunfullmäktige

§ 25
Avsägelser av kommunala uppdrag.

Kommunfullmäktige

§ 26
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 30
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004

Kommunfullmäktige

§ 31
Jämställdhetsprogram år 2005 för
Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

§ 36
Näringspolitiskt program för
åren 2005-2007

LR och Lärarförbundet

Uttalande på LR:s årsmöte den 10 mars
2005.

Personal på af Chapmangymnasiet

Protest mot föreslagna neddragningar
på af Chapmangymnasiet

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Programrådet för
Teknikprogrammet

Sammanträdesprotokoll
8 mars 2005.

Lärare Floristprogrammet

Reserapport från utvecklingsresa.

Skolverket

Nyhetsbrev nr 2

_______________

Sign

12

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

21 april 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

13

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Övrigt
Rune Lindberg (s) informerar om:
-

diskussioner angående övergången mellan grund- och gymnasieskola.
sammanträde med programrådet för Fordonsprogrammet
sammanträde med programrådet för Teknikprogrammet
Teknikens dag på Ehrensvärdska gymnasiet
träff med representanter för Individuella programmet

_______________
Jörgen Andersson (c) informerar om sammanträde med Naturvetenskapsprogrammets programråd.
_______________
Christer Holmberg (s) informerar om Skoldatatek-konferens i Kalmar.
_______________
Jesper Magnusson (s) informerar om sammanträde med programrådet för
TIME-gymnasiet.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj 2005

Sign

§ 25

Parentation

§ 26

Budgetuppföljning april 2005.

§ 27

Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor 2005.

§ 28

Svar på motion angående Kvinnofridsreformen.

§ 29

Remissvar angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona.

§ 30

Delegeringsärenden.

§ 31

Kurser och konferenser.

§ 32

Anmälningsärenden.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Palanderska gården, Tegelhuset
torsdag 26 maj 2005 kl 08.30 – 10.45

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
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

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Susanne Weigl (s)
Nina Gunnarsson (m)
Maria Persson (c)
Anders Nilsson (kd)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
personalsekreterare Marianne Hansson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nadzija Medic (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 25 - 32

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Nadzija Medic

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

§ 25
Parentation
Med anledning av Sylva Liljas bortgång erinrar ordföranden om hennes engagemang
och utlyser en stund av stillhet för att hedra hennes minne.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§ 26
Budgetuppföljning april 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse med -2,6 mkr från
budget år 2005. Resultatet per den 30 april 2005 uppgår till -9,7 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, -8,7 mkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat
med 0,2 mkr.
Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
- För de interkommunala kostnaderna antas att siffrorna för antalet elever i annan
kommun eller i friskola ungefärligen stämmer med vad som har antagits i budgeten.
Risk finns för ytterligare högre kostnader bland lever som sökt till skolor utanför
kommunen. Antagande har gjorts att vi ska lyckas locka med egna alternativa
utbildningar.
- För antalet elever från annan kommun som läser i Karlskronas kommunala
gymnasieskolor har av försiktighetsskäl antagits en minskning med 50 elever eller i
pengar 2,5 mkr.
- För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
- Det antas att samtliga beslutade sparåtgärder kommer att kunna genomföras och
att de får full ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 maj 2005, § 12, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 april 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

att

inför budgetarbetet 2006 ge utbildningschefen i uppdrag att göra en översyn
av lokalkostnaderna.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
A Svensson
Akten

5

Sammanträdesprotokoll
2005.3.605

§ 27
Förslag till bidragsbelopp för fristående skolor 2005
Förslaget till bidragsbelopp för fristående skolor är beräknade enligt de principer
som fastställdes av den arbetsgrupp som arbetade med frågan föregående år. Dessa
bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats av Skolverket.
Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts av utbildningsnämnden fastställd internbudget för år 2005. För beräknade lönekostnadsökningar
under 2005 har utgångspunkten varit 2,2% fr o m 1 april.
Enligt Förordningen om fristående skolor 2 kap 11§ gäller följande fr o m 2005:
Varje bidragsår börjar den 1 januari.
Denna lagändring innebär att de föreslagna bidragsnivåerna gäller för kalenderåret
2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 maj 2005, § 13, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bidragsbelopp till fristående skolor enligt förslaget att gälla
för kalenderåret 2005

att

upphäva utbildningsnämndens beslut av den 26 augusti 2004 i den del
som avser vårterminen 2005.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Kommunled.förv.
Akten

6

Sammanträdesprotokoll
2004.83.750

§ 28
Svar på motion angående Kvinnofridsreformen
Eva-Britt Dahlström och Lisa-Maria Alexandersson, s-kvinnorna, har ställt en
motion angående Kvinnofridsreformen till kommunfullmäktige.
Motionärerna redogör för vad antagandet av Kvinnofridsreformen 1998 innebär
för Sveriges kommuner. Kommunerna fick då i uppdrag att se till att det finns
handlingsplaner för hur man ska hantera situationer där det förekommer våld mot
kvinnor och barn inom familjen. Kommunerna skulle också se till att skapa samarbete
mellan olika instanser. Detta arbete skulle varit klart årsskiftet 02/03.
Kvinnofridsreformen liksom Barnkommittén mot barnmisshandel fokuserar på
samarbete mellan flera olika verksamheter. Motionärerna framhåller att det är av största
vikt att även skolan får kunskap och insyn i hur hantera barn som lever i en situation där
det förekommer våld. Skolan måste inlemmas i det samarbete som andra myndigheter
håller på att bygga upp.
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionärerna kommunfullmäktige
att utbildningsnämnden upprättar handlingsplaner för barn och ungdomar som
utsätts för psykiskt och/eller fysiskt våld inom familjen enligt intentionerna i
Kvinnofridsreformen och Barnkommittén mot barnmisshandels lagda förslag
att kommunfullmäktige verkar för Kvinnofridsreformen i sin helhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 maj 2005, § 14, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

tillstyrka första att-satsen.

Yrkanden
Bengt Fröberg (m) yrkar avslag på motionen.
Lisa-Maria Alexandersson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Bengt Fröbergs (m)
yrkande. Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 29
Remissvar angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona
Ärendet utgår.
________________

Sign

Sign

7

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

8

Sammanträdesprotokoll

§ 30
Delegeringsärenden
Det finns inga delegeringsärenden att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 31
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign

9

Sign

Sammanträdesdatum Blad

26 maj 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

10

Sammanträdesprotokoll

§ 32
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 45
Kommunala val

Kommunstyrelsen

§ 78
Ombudgetering år 2005 samt
direktiv för treårsbudget 2006-2008

Ungdomsstyrelsen

Inbjudan att nominera årets
ungdomskommun

Specialpedagogiska
institutet

Lika värde

_______________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Blad

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 10 juni 2005

Sign

§ 33

Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan år 1 läsåret 2005/2006.

§ 34

Svar på revisionsrapporterna FA 2005 och FE 2005.

§ 35

Övrigt.

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
fredagen den 10 juni 2005 kl 08.30 – 10.45

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Roland Mattisson (v)

i ledamots ställe

Faraj Abu-Isefan (s)
Nina Gunnarsson (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Susanne Weigl (s)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
utvecklingschef Tommy Rönneholm

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Rune Lindberg (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den 22 juni 2005

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 33 - 35

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Rune Lindberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 juni 2005 anslagits på kommunens anslagstavla,
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
R/Ch
Intagn.enh.
Akten

3

Sammanträdesprotokoll
2005.14.612

§ 33
Förslag till utbildningsorganisation för gymnasieskolan (åk 1) lå 2005/2006
Utbildningschefen redovisar förslag till utbildningsorganisation för lå 2005/2006 där
hänsyn är tagen till rådande ekonomiska förutsättningar, sökandebild, möjligheter till
gruppering av elever, lokaler etc. Några större förändringar i förhållande till den
preliminära organisationen har inte skett. Relationen förstahandsval och utbildningsplatser är optimal; 677 förstahandsval från Karlskronas åk 9-elever och elever från
Fischerströmska gymnasiet (IV) samt 121 externa sökanden = 798 totalt till 784
elevplatser.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 juni 2005, § 17, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna föreslagen utbildningsorganisation för gymnasieskolan, åk 1,
läsåret 2005/2006 enligt förslaget.

Bengt Fröberg (m) yrkar bifall till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

10 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
Revisionen
Akten

4

Sammanträdesprotokoll
2005.62.007

§ 34
Svar på revisionsrapporterna FA 2005 och FE 2005
FE 2005: Styrning och uppföljning av gymnasieskolan
När det gäller rapporten kring styrning och uppföljning av verksamheten har nämnden
inga andra synpunkter än de som är upptagna i rapporten. Enheterna får numera lämna
in skriftliga redovisningar varje månad om utfall, prognoser och olika verksamhetsmått.
Enheterna är även skyldiga att lämna kommentarer kring avvikelser och vilka åtgärder
som planeras för att komma i balans.
FA 2005: Anpassning av gymnasieskolornas organisation till ett förändrat
elevunderlag
Utbildningsnämnden väljer att ta till sig de rekommendationer som ges och svarar på
varje rekommendation för sig.
Rekommendationerna är:
- Utveckla en långsiktig strategi för hur kommunen avser att möta förändringar i
elevunderlaget.
- Utveckla såväl ekonomi- och verksamhetsstyrning som skapar förutsättningar för
skolorna att ha kontroll på ekonomin samtidigt som målen för verksamheten kan
uppnås.
- Utveckla ett resursfördelningssystem som skapar lika förutsättningar för
kommunala och fristående skolor.
- Fortsätt utveckla samarbetet inom sydostregionen för att anpassa programutbud och
ersättningsnivåer.
- Utveckla möjligheten att knyta friskolorna till kommunen via mål- och
kvalitetsarbete.
- Utveckla omvärldsanalysen som ett stöd i utvecklingsarbetet. Integrera
omvärldsanalysen i verksamhetsstyrningen.
- Decentralisera ansvar för skolutvecklingen och involvera lärarna i detta arbete.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 juni 2005, § 18, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

översända svar på revisionsrapporterna FA 2005 och FE 2005 till
revisionen.

Eva-Marie Malmgren (s), Jörgen Andersson (c) och Bengt Fröberg (m) yrkar bifall
till förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 35
Övrigt
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp) föreslår att svar skrivas på dagens artikel i
pressen angående gymnasieskolans utbildningsorganisation.
Utbildningschefen för i uppdrag att göra detta.
________________
Maria Persson (c) ställer frågor angående drogpolicy m m.
Utbildningschefen informerar om vad som görs i skolorna.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 juni 2005

Sign

§ 36

Budgetuppföljning maj 2005.

§ 37

Tilläggsbudget för utbildningsnämnden 2005.

§ 38

Utvärdering av utbildningsnämndens Integrationsplan för 2004.

§ 39

Utbildningsnämndens integrationsplaner för 2005.

§ 40

Förslag till ny struktur för utveckling av samverkan med näringslivet.

§ 41

Delegeringsärenden.

§ 42

Kurser och konferenser.

§ 43

Anmälningsärenden.

§ 44

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

22 juni 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Nordenskiöldska gården
onsdagen den 22 juni 2005 kl 08.30 – 11.10

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s), fr o m kl 09.25
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Eva Ottosson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Faraj Abu-Isefan (s)
Mårten Ekblad (s), kl 08.30 – 09.25
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Mårten Ekblad (s), fr o m kl 09.25
Susanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Nina Gunnarsson (m)
Karl-Gösta Svensson (m)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning §§36-37
rektor/chef Johan Melin, föredragning §§ 36-37
rektor/chef Leif Pettersson, föredragning §§ 36-37
rektor Anita Wranker, föredragning §§ 36-37

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Bengt Fröberg (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 36 - 44

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Bengt Fröberg

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens anslagstavla,

Sammanträdesdatum Blad
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4

Sammanträdesprotokoll
2004.111.042

§ 36
Budgetuppföljning maj 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 31 maj 2005 uppgår till -11,4 mkr
att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -10,4 mkr.
Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
- För de interkommunala kostnaderna antas att siffrorna för antalet elever i annan
kommun eller friskola inte blir fler än de 145 som visats sig efter intagningen i juni.
Likaså gäller att sökande åk 1 från annan kommun blir minst de 120 som är kända
idag. Bedömningen idag är att den utökade budgetramen med 2,5 mkr skall räcka,
motsvarar en minskning med 50 elever och idag ser vi en minskning med 29 elever.
- För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
- Det antas att samtliga återstående sparåtgärder kommer att kunna genomföras och
att de får full ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 20, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj 2005 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 37
Tilläggsbudget för utbildningsnämnden 2005
Utbildningsnämnden har fått ett tillskott om 8 miljoner kronor för 2005. Det höjda
kommunbidraget skall användas för att både hantera nuvarande obalanser och bidra till
utveckling av verksamheten. I direktiven sägs att det skall finnas medel för elever med
behov av särskilda insatser. Likaså är elevvården ett prioriterat område. Det skall vidare
finnas utrymme för pedagogisk utveckling och medel för läromedel och medier.
Tydligt uttalat är också att skolutvecklingen måste genomföras med ett stort
decentraliserat ansvar där personal och elever skall involveras i arbetet.
Ett krav är också att resursfördelningssystemet skall ses över.
Det som är uttalat är att dessa 8 miljoner kronor även kvarstår kommande budgetår.
Förslag till fördelning av resurstillskottet:
- Reserv för interkommunala elever
2 500 tkr
- Slopat sparbeting på elevvård och SYV
400 tkr
- Tilläggsanslag Fischerströmska gymnasiet
800 tkr
- Tilläggsanslag Ehrensvärdska gymnasiet
900 tkr
- Tilläggsanslag af Chapmangymnasiet
900 tkr
- Tilläggsanslag Törnströmska gymnasiet
650 tkr
- Tilläggsanslag TIME-gymnasiet
500 tkr
- Centralt kompetensutvecklingsanslag
300 tkr
- Tilläggsanslag Finansnetto
200 tkr
- Slopat sparbeting på måltider/caféer
200 tkr
- Reserv (för att täcka ev övertalighetskostnader
som kan uppstå under en övergångsperiod)
650 tkr
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 21, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa föreslagen tilläggsbudget för 2005

att

ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att justera bidragsbeloppen för
fristående skolor i enlighet med fastställt resurstillskott till respektive
enhet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________

Sign

Sign

Sign
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2004.166.130

§ 38
Utvärdering av utbildningsnämndens integrationsplan för 2004
Enligt kommunstyrelsens direktiv ska måluppfyllelsen och en utvärdering av
integrationsplanen varje år inlämnas till kommunstyrelsens integrationsberedning.
Första punkten i utbildningsnämndens integrationsplan för 2004 genomfördes enligt
planen. Integrationsstrategen var närvarande och ledningsgruppen informerades om
kommunens måldokument angående etnisk mångfald.
Informationsmaterial har sänts ut liksom inbjudan till utbildningstillfällen. Skolenheterna samt förvaltningen har varit representerade vid dessa, vilket innebär att sista
punkten genomförts.
Någon enstaka rektor har informerat sin personal på en arbetsplatsträff. All personal har
dock fått Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 20032006.
Måluppfyllelsen av Integrationsplanen är inte tillfredsställande men även om punkterna
i Integrationsplanen för 2004 inte genomförts har integrationsarbete skett.
För skolenheterna är arbetet med integrationsfrågor en del av värdegrunden (Lpf-94)
och en förklaring till den låga måluppfyllelsen kan vara att man i den dagliga verksamheten anser sig göra det som är intentionen med kommunens måldokument.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 22, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna ovanstående såsom utvärdering av Integrationsplanen för 2004
där det konstateras att genomförandet av planen inte är tillfredsställande.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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2005.178.130

§ 39
Utbildningsnämndens Integrationsplaner för 2005
Enligt Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald 2003-2006
ska alla politiska nämnder, förvaltningar och bolag årligen upprätta integrationsplan
med mätbara mål.
För att få delaktighet och en integrationsplan som passar den specifika verksamheten
lämnar varje verksamhetsansvarig en Integrationsplan för 2005.
Det dokument som utbildningsnämnden godkände hösten 2004 ligger till grund för
integrationsarbetet liksom läroplanen och skolplanen.
För att öka måluppfyllelsen för 2005 års planer kommer uppföljning att ske ett par
gånger under året.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 23, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna inlämnade integrationsplaner för 2005.

Bengt Fröberg (m) bifaller arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad
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§ 40
Förslag till ny struktur för utveckling av samverkan med näringslivet
Av flera skäl är idag behovet av en nära och väl fungerande samverkan mellan
gymnasieskolan och näringslivet betydligt angelägnare än tidigare. Den höga
ungdomsarbetslösheten, de snabba förändringarna på arbetsmarknaden och av
yrkesrollerna samt den konkurrensutsatta gymnasieskolans allt större utbud av program
och kurser är några viktiga exempel. Att skapa ett kvalitativt utbud av program och
innehåll i gymnasieskolan som motsvarar såväl elevernas förväntningar som arbetsmarknadens behov ställer stora krav och kan endast lösas med en ökad samverkan
mellan varje program/inriktning och respektive bransch. I flera fall är även högskolan
en betydelsefull samverkanspart för gymnasieskolan.
I samarbete med näringslivet, framför allt KFH, har följande samverkansmodell vuxit
fram:
Forum (ännu inte namngivet) blir mötesplats för förvaltningens chefsgrupp och
näringslivets företrädare med syfte att ca 2-3 gånger/termin diskutera övergripande
frågor kring samverkan skola-arbetsliv. Vid två tillfällen under året kommer
representanter från gruppen att inbjudas till nämnden för samtal.
Utvecklingsråd skapas för varje program alternativt även för viss inriktning för att så
nära, snabbt och flexibelt som möjligt kunna mötas och diskutera allt om respektive
utbildning/yrke/bransch; ex: dimensionering, struktur, innehåll, ansvar, kompetens,
kvalitet, fortbildning, studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning, läromedel och
marknadsföring.
Sammansättning: 1 rektor (ordförande)
2-3 repr från näringslivets parter/branschorg
2 elevrepr
1 lärare
I ovanstående modell för samverkan mellan gymnasieskolan och näringslivet finns
tanken att ju fler utvecklingsråd som skapas, med ett mycket begränsat antal deltagare
som enbart representerar en klart avgränsad bransch alternativt ett yrke, desto större
möjligheter att utveckla respektive studieväg. Liknande tankar finns i de pågående
förändringsarbetena kring Gymnasieskola 2007. Utvecklingsråden är tänkt ersätta
nuvarande programråd.

Sign

Sign

Sign
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Programråden har varit en betydelsefull länk mellan verksamheterna och nämndens
ledamöter. För att bibehålla detta föreslårs en utveckling av kontaktpolitikerverksamheten. En väl fungerande kommunikation mellan skolledning/skolpersonal och
utbildningsnämnden ger kunskap hos båda parter samt ökar förståelsen för politiska
beslut, ekonomiska ramar, resursbehov och de förhållanden som råder såväl i skolorna
som i kommunen och omvärlden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 9 juni 2005, § 24, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa ovanstående struktur för näringslivssamverkan att
gälla från den 15 augusti 2005

att

lägga ner nuvarande programrådsorganisation från den 15 augusti 2005

att

ge förvaltningen i uppdrag att till utbildningsnämndens augustisammanträde återkomma med förslag till kontaktpolitikerorganisation.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign

Sign

Sign
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§ 41
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Arbetsår för skolmåltidspersonal och elevassistenter. UN2005.141.020
Ersättning till personal som handleder Lärarstuderande under s k verksamhetsförlagd utbildning. UN2005.148.024
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 42
Kurser och konferenser
Det finns inga kurser att redovisa vid dagens sammanträde.
_______________

Sign

Sign
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§ 43
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet

Sammanträdesprotokoll
2005-05-18

Kommunfullmäktige

§ 68
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 69
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 73
Revisionsberättelse för år 2004 och
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

§ 79
Ombudgetering år 2005 samt direktiv
för treårsbudget 2006-2008

Kommunfullmäktige

§ 80
Miljöbokslut 2004

Kommunfullmäktige

§ 81
Svar på motion om mobil telefoni

Kommunfullmäktige

§ 82
Svar på motion om inrättande av
kommunal barnombudsman

Programråd TIME-gymnasiet

Protokoll 2005-03-23

Skolhälsovården af Chapmangymnasiet

Verksamhetsberättelse läsåret 04/05

Skolverket

Nyhetsbrev nr 3

_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 44
Övrigt
Nina Gunnarsson (m) tar upp frågor om lokalhyresavtal.
Christer Holmberg (s) ställer frågor om ”Sommarskolan”.
Ordföranden tackar tjänstemännen och utbildningsnämndens politiker för gott
samarbetsklimat och önskar alla en skön och avkopplande semester.
_______________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde
den 7 september 2005
§ 58 Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB
§ 59 Förslag till yttrande till Skolverket angående NTI-skolan AB
§ 60 Förslag till yttrande till Skolverket angående Friskolan Galären i Karlskrona
AB
§ 61 Förslag till yttrande till Skolverket angående UVS Gymnasium AB i Ronneby
§ 62 Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB i Kalmar
§ 63 Förslag till yttrande till Skolverket angående HS Naturbruksgymnasium AB i
Kalmar
§ 64 Val av kontaktpolitiker
§ 65 Val av ledamot till Handikapprådet
§ 66 Val av ledamot till Stipendienämnden
§ 67 Övrigt

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

7 september 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Nordenskjöldska gården
onsdagen 7 september 2005 kl 08.30 – 10.25

Beslutande

Ordförande
Christina Mattisson (s)
2:e v ordförande Kristian Eriksen (kd)
ledamot
Christer Holmberg (s) kom kl 10.10
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Anna Ekström (fp) kom kl 10.10
i ledamots ställe

2

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Nina Gunnarsson (m)
Karl-Gösta Svensson (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)
Roland Mattisson (v) kom kl 10.10

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Kristian Eriksen (kd)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 58 - 67

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Kristian Eriksen

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

Sign

Sign

Sign

anslagits på kommunens
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2005.111.631

§ 58
Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB (John Bauer)
Ultra Education AB har hos Skolverket begärt att hösten 2006 få starta fem
utbildningar i Karlskrona.
1. IT-programmet, specialutformat Elprogram inriktning IT-nätverksteknik/
programmering (25 platser).
2. IT-mediaprogrammet – specialutformat Medieprogram (25 platser)
3. Entreprenörsprogrammet – specialutformat Handels- och administrationsprogram
(25 platser)
4. Hälso- och idrottsprogrammet – Omvårdnadsprogram inriktning Hälsa och
idrott (25 platser)
5. Samhällsprogrammet – Samhällsprogram inriktning Hälsa och Idrott (25 platser).
Sammanlagt 125 elever per årskurs eller totalt 375 elever år 2008.
Det finns ytterligare två ansökningar om att starta gymnasieutbildningar i kommunen.
Skulle alla få tillstånd att starta innebär det ytterligare 735 utbildningsplatser. Detta
skulle fullständigt förändra förutsättningarna för både de kommunala och befintliga
fristående gymnasieskolorna. En total omställning av gymnasieverksamheten måste
då ske. För den kommunala skolan skulle det innebära att cirka en tredjedel av
personalen måste sägas upp om alla dessa platser tillkommer.
Vid en jämförelse med respektive utbildnings programplan framgår att utbildningsförvaltningen kan erbjuda i princip samma innehåll i sina motsvarande program eller
i några av de specialutformade program som också erbjuds inom:
a) information, media, design (TIME-gymnasiet)
b) elektronik, radio, kommunikation (CREW)
c) idrott, människa, ledarskap (SMIL).
Tack vare den kommunala skolans stora bredd av program och inriktningar finns ett
varierat utbud av valbara kurser och individuella val. De sökta programmen är dessutom frekvent förekommande inom samverkansområdet sydost och trots en viss elevökning har ansökningarna till de flesta av dessa utbildningar minskat de senaste åren.
Detta har medfört tomma elevplatser eller en reducerad programorganisation.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 35, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och
att det blir en överetablering av nämnda utbildningar i kommunen och i
regionen.
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Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från Ultra Education AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något nytt och
att det blir en överetablering av nämnda utbildningar i kommunen och i
regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 1).
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 59
Förslag till yttrande till Skolverket angående NTI-skolan AB
NTI-skolan har hos Skolverket begärt att hösten 2006 få starta tre olika gymnasieutbildningar i Karlskrona som komplement till befintligt Elprogram.
1. Medieprogram inriktning medieproduktion (MP)
30 elever per årskurs
2. Samhällsprogram inriktning samhällsvetenskap (SP)
30 elever per årskurs
3. Naturvetenskapligt program inriktning naturvetenskap (NV) 30 elever per årskurs
Fullt utbyggd omfattar dessa utbildningar 270 elever.
Det finns ytterligare två ansökningar om att starta gymnasieutbildningar i kommunen.
Skulle alla få tillstånd att starta innebär det ytterligare 735 utbildningsplatser. Detta
skulle fullständigt förändra förutsättningarna för både de kommunala och befintliga
fristående gymnasieskolorna. En total omställning av gymnasieverksamheten måste
då ske. För den kommunala skolan skulle det innebära att cirka en tredjedel av
personalen måste sägas upp om alla dessa platser tillkommer.
NTI-skolan har valt att ansöka om tre utbildningar som redan finns i den kommunala
skolan, samma inriktningar som redan idag erbjuds eleverna i Karlskrona och i samverkansregionen Sydost. Skillnaden är att kommunen med dess större utbud av valbara kurser och individuella val kan erbjuda mycket rikare valmöjligheter för eleven
än vad NTI-skolan kan. Den kommunala utbildningen håller en hög kvalitet och är
under ständig förnyelse och omprövning. Lokalerna är centralt belägna och speciellt
anpassade till de aktuella utbildningarna genom de senaste årens om- och tillbyggnad
av alla gymnasieskolor. En stor del av utrustningen är unik för exempelvis Medieprogrammet och inte användbar inom andra verksamheter inom Karlskrona kommun.
Således tillför inte NTI-skolans sökta utbildningar kommunens elever något nytt.
Antalet förstahandssökande till samtliga ovanstående program har minskat de senaste
åren i Karlskrona. På Naturvetenskapsprogrammet har organisationen därför
reducerats från 120 platser 2003/2004 till 90 platser 2004/2005. För kommande läsår
2005/2006
är organisationen ytterligare minskad till 64 platser för att bättre stämma överens med
de 58 elever som valt Naturvetenskapsprogrammet i första hand. Antal intagna elever
läsåret 2003/2004 var 69 och 84 elever togs in läsåret 2004/2005. På Samhällsvetenskapsprogrammet har antalet intagningsplatser på några år minskat från 180 till 126
platser medan Medieprogrammet har minskat sin organisation från 2004/2005 på 60
intagningsplatser till 50 kommande läsår.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 36, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande
av att de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något
nytt och att det blir en kraftig överetablering av dessa utbildningar i
kommunen och i regionen.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från NTI-skolan AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande
av att de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens elever något
nytt och att det blir en kraftig överetablering av dessa utbildningar i
kommunen och i regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 2).
_______________
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§ 60
Förslag till yttrande till Skolverket angående Friskolan Galären i Karlskrona
AB
Friskolan Galären har hos Skolverket begärt att få starta ytterligare en gymnasieutbildning i Karlskrona:
1. Ledarskap och grupputveckling med inriktning miljö eller forskning. 30 platser/år.
Vid en jämförelse med utbildningsplanen kan sägas att:
Inriktningen mot miljö är snarlik den kommunala skolans Naturvetenskapsprogram,
inriktning miljövetenskap.
Inriktning forskning motsvarar till övervägande del Naturvetenskapsprogrammet
inriktning naturvetenskap. Mer än 90% av utbildningarnas totala antal poäng
överensstämmer med den kommunala skolans poängplan för Naturvetenskapsprogrammet.
Genom det stora utbud av valbara kurser och möjligheter till individuella val som
finns inom den kommunala skolan går det att skräddarsy en utbildning som i princip
överensstämmer med de av Galären tänkta.
Det finns däremot skillnader i arbetssätt då den kommunala skolan i huvudsak bedriver lärarledd undervisning fem dagar i veckan medan Galärens elever kan få
arbeta 1-2 dagar i veckan på annan plats än i skolan.
En ökad grad av flexibilitet sker inom den kommunala skolan genom en ökad användning av interaktiva läromedel, och den till hösten uppstartade nya skolportalen
mm.
Då både Galären och en annan gymnasiefriskola (NTI-skolan) har för avsikt att
starta upp program med naturvetenskapligt innehåll med 30 platser vardera skulle
resultatet av ett godkännande och en rätt till bidrag innebära en mycket kraftig
överetablering inom kommunen. Detsamma gäller inom hela det samverkansområde
som Karlskrona tillhör där utvecklingen ser ut på motsvarande sätt. I samtliga
närkommuner finns idag Naturvetenskapligt program med olika inriktningar och skilda arbetsformer.
Arbetsutskottet har vid sammanträde 23 augusti 2005, § 37, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

Sign

Sign

överlämna förslag yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att den
föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något påtagligt nytt
och att det blir en överetablering av nämnd utbildning i kommunen och i
regionen.
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Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från Friskolan Galären i
Karlskrona AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att den
föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något påtagligt nytt
och att det blir en överetablering av nämnd utbildning i kommunen och i
regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 3).
________________
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§ 61
Förslag till yttrande till Skolverket angående UVS Gymnasium AB i Ronneby
UVS Gymnasium AB har hos Skolverket begärt att hösten 2006 få starta två utbildningar med sammanlagt 32 elever per årskurs i Ronneby.
1. Hotell- och restaurang, inriktning Hotell, Restaurang och Måltidsservice
2. Fordonsprogram inriktning Karosseri, Maskin- och lastbilsteknik, Personbilsteknik, Transport.
De sökta programmen finns i Karlskrona och är frekvent förekommande inom samverkansområdet sydost. Detta gäller även de sökta inriktningarna som mer än väl
tillgodoser elevernas behov för dessa typer av utbildning. Det senaste tillskottet var
den hösten 2004 startade Hotell- och restaurantutbildning i Borgholm/Halltorp inom
Kalmarsunds gymnasieförbund. De två utbildningarna breddar inte utbildningsutbudet
inom samverkansområdet och tillför inte heller något nytt för eleverna i regionen.
För Karlskronas del finns ytterligare tre ansökningar från fristående gymnasieskolor
som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Karlskrona. Sammantaget utgör
dessa
skolors ansökningar en tredjedel av Karlskrona kommuns nuvarande elevantal. Detta
belyser ytterligare den överetablering som riskerar bli fallet både för Karlskrona
kommun och för regionen som helhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 38, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att de
föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens eller regionens elever
något nytt och att det blir en överetablering av nämnda utbildningar i
regionen.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från UVS Gymnasium AB
i Ronneby.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Utbildningsnämnden beslutar
att

överlämna förslag yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att den
föreslagna utbildningen inte tillför kommunens elever något nytt och att det
blir en överetablering av nämnd utbildning i kommunen och i
regionen.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 4).
________________
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§ 62
Förslag till yttrande till Skolverket angående Ultra Education AB i Kalmar
Ultra Education AB har hos Skolverket begärt att hösten 2006 starta två utbildningar
med sammanlagt 25 elever per årskurs.
1. Hälso- och idrottsprogrammet (Omvårdnadsprogram med inriktning hälsa och
idrott)
2. Samhällsprogrammet (Samhällsvetenskapsprogram med inriktning hälsa och
idrott).
De sökta programmen är frekvent förekommande inom samverkansområdet sydost
och trots en viss elevökning har ansökningarna till dessa typer av teoretiska utbildningar minskat de senaste åren. Detta har medfört tomma elevplatser eller en
reducerad programorganisation. De två utbildningarna breddar därmed inte utbildningsutbudet inom samverkansområdet och med de stora valmöjligheter som finns
vad gäller valbara kurser och individuella val bedöms inte heller utbildningarna
tillföra något nytt för eleverna.
För Karlskronas del finns ytterligare tre ansökningar från fristående gymnasieskolor
som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Karlskrona. Ultra Education har
ansökt om samma utbildningar i Karlskrona som i Kalmar fast med totalt 50 elever
per årskurs. Sammantaget utgör dessa skolors ansökningar en tredjedel av Karlskrona
kommuns nuvarande elevantal. Detta belyser ytterligare den överetablering som
riskerar att bli fallet både för Karlskrona kommun och för regionen som helhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 39, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens eller regionens
elever något nytt och att det blir en överetablering av nämnda utbildningar.

Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag och bifall till ansökan från Ultra Education AB.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Utbildningsnämnden beslutar
att

lämna förslag till yttrande till Skolverket med särskilt beaktande av att
de föreslagna utbildningarna inte tillför kommunens eller regionens
elever något nytt och att det blir en överetablering av nämnda utbildningar.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet. Reservationen bifogas till
protokollet. (Bil. 5).
_______________
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§ 63
Förslag till yttrande till Skolverket angående HS Naturbruksgymnasium AB
i Kalmar
HS Naturbruksgymnasium AB i Kalmar har hos Skolverket begärt att hösten 2006
få starta Skogsbruksutbildning med profiler Jakt- och viltvård, Fiske- och fiskevård
och Turism.
Elevantalet beräknas år 1 till 24 elever per årskurs men fullt utbyggd år 2008/2009
till 34 lever per årskurs.
Karlskrona kommun har inget eget naturbruksprogram.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2005, § 40, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

avstå från yttrande till Skolverket.

Yrkande
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

avstå från yttrande till Skolverket.

________________
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Med anledning av utbildningsnämndens beslut den 25 augusti 2005, § 48, angående
förändring av kontaktpolitikerverksamheten föreslås följande:
Kontaktpolitiker för Törnströmska gymnasiet samt städ/vaktmästeri och
skolmåltid/caféi kvarteret:
Christer Holmberg (s)
Rune Lindberg (s)
Lisa Maria Alexandersson (s)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
vakant (m)
Kontaktpolitiker för Ehrensvärdska gymnasiet samt skolmåltid/café och ITinstitutionen i kvarteret:
Nadzija Medic (s)
Mårten Ekblad (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Anders Nilsson (kd)
Kontaktpolitiker för af Chapmangymnasiet samt båda biblioteken och
städ/vaktmästeri i kvarteret:
Faraj Abu-Isefan (s)
Jörgen Rosell (v)
Jörgen Andersson (c)
Bengt Fröberg (m)
Kontaktpolitiker för Fischerströmska gymnasiet samt AV-central och Psilander
Grafiska:
Roland Mattisson (v)
Suzanne Weigl (s)
Maria Persson (c)
Kontaktpolitiker för Vuxenutbildningen/TIME-gymnasiet samt uppdragsutbildning
och förvaltningskontor:
Laila Karlsson (s)
Jesper Magnusson (s)
Nina Gunnarsson (m).
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 65
Val av ledamot till Handikapprådet
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Eva-Marie Malmgren (s) som ledamot i Handikapprådet.

________________
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Sign
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§ 66
Val av ledamot till Stipendienämnden
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Kristian Eriksen (kd) som ledamot i Stipendienämnden.

_______________
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§ 67
Övrigt
Val av ledamot och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott
Utbildningsnämnden beslutar
att

välja Jörgen Rosell (v) till ledamot och Roland Mattisson (v) till
ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott.

_______________
Sammanträdesrutiner
Rune Lindberg (s) tar upp diskussion om sammanträdesrutiner.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2005

Sign

§ 68

Information
- Personalnyckeltal
- Intagningsstatistik

§ 69

Delårsbokslut

§ 70

Motion angående självförsvarskurs som individuellt valbar kurs

§ 71

Medborgarförslag om ökade resurser till Vuxenutbildningen

§ 72

Förslag till yttrande Förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildningen

§ 73

Programmål för SMIL-programmet och TIME-gymnasiet

§ 74

Angående nystart av International Baccalaureate vid Ehrensvärdska gymnasiet

§ 75

Förslag till sammanträdesplan 2006

§ 76

Delegeringsärenden

§ 77

Kurser och konferenser

§ 78

Anmälningsärenden

§ 79

Övrigt

§ 80

Kompletteringsval av ordinarie ledamot i arbetsutskottet
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 22 september 2005 kl 08.30 – 10.40

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Christer Holmberg (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Nina Gunnarsson (m)

ersättare

Susanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
personalsekreterare Marianne Hansson
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning §§ 68-69
rektor/chef Johan Melin, föredragning §§ 68-69
rektor/chef Leif Pettersson, föredragning §§ 68-69
rektor Anita Wranker, föredragning §§ 68-69
rektor/chef Caj Eriksson föredragning §§ 68-69

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Andersson (c)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den
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Sign
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 68 - 79

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….
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§ 68
Information
- Personalnyckeltal
Marianne Hansson informerar om personalnyckeltalen för utbildningsförvaltningen
för mätperioden 041201 t o m 050731 som bl a innehåller:
§ Antalet anställda
§ Antalet årsarbetare
§ Timanställda arbetad tid i årsarbete
§ Genomsnittlig sysselsättningsgrad
§ Övertid/fyllnadstid, tim/anställd
§ Sjukdagar per anställd
Informationen tas till protokollet.
_______________
- Intagningsstatistik
Göran Palmér informerar om att:
§ 85% av eleverna är intagna på sitt förstahandsval
§ 1 442 personer har sökt utbildningar inom/utom kommunen
§ 95 elever är intagna till år ett från annan kommun och 17 till år två
§ intagna hos annan huvudman är 122
§ det finns elever från 19 kommuner intagna till år ett och två i Karlskronas
gymnasieskolor
§ det finns 39 lediga platser
Informationen tas till protokollet
_______________
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§ 69
Delårsbokslut
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en negativ avvikelse med
1,0 mkr från budget inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 31
augusti 2005 uppgår till + 6,4 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma
period, + 6,6 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+0
- 1,0
+0
+0
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ I prognosen har på såväl kostnadssidan som intäktssidan ett tillägg/avdrag gjorts
med 20 elever för att utifrån försiktighetsprincipen göra en så säker prognos som
möjligt.
§ För de kommunala påbyggnadsutbildningarna har antagits att minskningen
motsvarar det avlyft som gjorts av kommunbidrag.
§ Det antas att samtliga sparåtgärder kommer att klaras och att de får full
ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september, § 42, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen per den 31 augusti
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 70
Motion angående självförsvarskurs som individuellt valbar kurs
I motion till kommunfullmäktige har föreslagits att en kurs i självförsvar erbjuds
eleverna i de kommunala gymnasieskolorna inom ramen för det individuella
valet. Utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till motionen. Idag finns inte
någon kurs i självförsvar bland de nationellt fastställda kurserna. För att tillmötesgå
motionen krävs alltså att sådan kurs inrättas som lokal kurs. Gymnasieskolan står
emellertid inför en omfattande förändring 2007. Under året har Skolverket samlat
in alla ”lokala kurser” för att få en bild av ”floran” . Ambitionen är att starkt begränsa förekomsten av lokala kurser.
Inför gymnasiereformen 2007 finns följande direktiv från Skolverket:
a) I den reformerade gymnasieskolan ska lokala kurser, till skillnad från idag,
kvalitetssäkras och godkännas av Skolverket.
b) Ansökan om att få lokal kurs godkänd av Skolverket får göras tidigast den 1
februari 2006, d v s efter det att alla nationella kurser som ska finnas i den reformerade gymnasieskolan är fastställda.
Skulle en lokal kurs starta kan den bara finnas fram till hösten 2007. Ur
organisations- och planeringsskäl kan vi tidigast erbjuda en sådan kurs till höstterminen 2006. Kursen skulle då finnas i endast två terminer, hösten 2006 och
våren 2007.
Det är viktigt för utbildningsförvaltningen att allt som nu görs har en långsiktighet
och leder in i 2007 utan större svårigheter.
Utbildningsförvaltningen kommer att se över möjligheterna att erbjuda kurs i självförsvar fr o m hösten 2007, då den nya gymnasiereformen träder i kraft.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september, § 43, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att anse motionen besvarad enligt ovanstående.
Yrkanden
Kristian Eriksen (kd) yrkar på den borgerliga alliansens vägnar avslag på
motionen.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot den borgerliga
alliansens yrkande.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Utbildningsnämnden beslutar
att

anse motionen besvarad enligt ovanstående.

Reservation
Den borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_______________
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2005.93.615

§ 71
Medborgarförslag om ökade resurser till Vuxenutbildningen
Medborgarförslaget syftar till att Vuxenutbildningen skall ges ökade resurser
så att t ex datakurser kan hålls på skolan på Gräsvik och inte behöver utföras i
någon annan del av staden. Datautbildningen är dessutom en distanskurs vilket
enligt förslagsställaren gör det ännu svårare för elever att ta sig till kursen.
Vuxenutbildningen har från innevarande hösttermin tillgodosett delar av förslaget
då grundkurserna i data numera ges Vuxenutbildningens lokaler på Gräsvik.
Fortsättningskurserna köps dock fortfarande som distanskurser genom NTIskolans försorg. Möjlighet finns till handledning på Trossö.
Det skulle vara oerhört kostsamt att ha egna datasalar och bedriva denna undervisning i egen regi. En mer avancerad datasal kräver också att lokaler och utrustning nyttjas betydligt mer än vad som skulle vara möjligt inom Vuxenutbildningen. Den nuvarande lösningen är därför den bästa kompromissen utifrån
rimliga ekonomiska förutsättningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 44, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anse medborgarförslaget besvarat enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 72
Förändrad nämndsorganisation för vuxenutbildningen
Utbildningsnämnden instämmer i uppfattningen om vikten av det livslånga lärandet och
att det krävs en medveten, långsiktig och genomtänkt satsning på vuxenutbildning.
Nämnden kan dock inte hålla med om att nuvarande nämndsorganisation medför att
vuxenutbildningen får stå tillbaka för gymnasieskolans krav på engagemang, resurser
etc. Vuxenutbildning är en mycket viktig del av både förvaltningens och nämndens
verksamhet men utgör budget och personalmässigt en mindre del av den totala
verksamheten. Ungefär 5% av nämndens nettobudget och ca 10% av personal och
bruttobudget utgörs av vuxenutbildning och givetvis återspeglas det också i volymen
frågor och ärenden som nämnden hanterar.
Utbildningsnämnden menar också att det genom satsningen på en vuxenutbildning på
Gräsvik i nära anknytning till högskola (BTH), högskolebibliotek mm har skapats
betydligt bättre förutsättningar för en attraktiv vuxenutbildning. Där finns också
professionell vägledning som vissa dagar även ges i Arbetsförmedlingens lokaler på
Trossö. Pedagogiken bygger på flexibla sätt för inlärning med bl a ett lärcentrum med
möjlighet till handledning och datortillgång. Dessutom ges det möjlighet att läsa ett
antal kurser på distans eller blandat distans och mer traditionell undervisning.
Samverkan med bl a BTH har kunnat utvecklas betydligt genom den geografiska närhet
som nu finns. Blekinge College utbildning är ett samarbete mellan vuxenutbildningen
och BTH och erbjuder både Collegetermin och Collegeår.
Däremot har inte andra delar av det livslånga lärandet blivit en del av vuxenutbildningen. Valideringscentrum i Karlskrona, Vägvisaren och andra arbetsmarknadspolitiska insatser som förekommer under andra huvudmän kan mycket väl
var en del av Utbildningsnämndens vuxenutbildning och innebära större möjligheter
för samordning av olika verksamheter under bra ekonomiska förutsättningar.
Möjligtvis skulle en sådan betydligt större organisation omfattande alla insatser av
utbildningskaraktär för vuxna kunna utgöra en egen förvaltning med en
vuxenutbildningsnämnd. Detta kommer dock troligen att påverka andra delar av
kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation och kräva en större översyn av både
befintliga nämnds- och förvaltningsstruktur. För att få en tillräckligt bärkraftig
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och långsiktigt hållbar organisation krävs betydligt större underlag och volym på
verksamhet än vad enbart Vuxenutbildningen i dag utgör för att bära gemensamma
kostnader, administration, ökade politikerarvoden mm. Det är Utbildningsnämndens
bestämda uppfattning att dagens organisation med gymnasieskola och vuxenutbildning
tillsammans har den nödvändiga volymen för att utgöra en egen förvaltning och nämnd.
Denna organisation klarar att hantera både dagens frågor och kommande reformer inom
vuxenutbildningen på ett mycket bra sätt.
Arbetsutskottet har vid sammanträden den 14 september 2005, § 45, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

anse motionen besvarad enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________

Sign
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Sammanträdesdatum Blad

22 september 2005 11
UTBILDNINGSNÄMNDEN
Kopia till:
J Melin
B Jacobsen
C Eriksson
M Mathiasson
Akten

Sammanträdesprotokoll
2005.223.612

§ 73
Programmål för SMIL-programmet och TIME-gymnasiet
Vid genomgång av aktuella programmål för gymnasieskolan saknas formellt
beslut på programmål för nämnda specialutformade program.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 46, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa bilagda programmål för SMIL-programmet och
TIME-gymnasiet.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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2005.224.612

§ 74
Angående nystart av International Baccalaureate vid Ehrensvärdska gymnasiet
Under våren 2005 beslutade utbildningsnämnden att avveckla IB-programmet med
hänvisning till alltför få sökande under en följd av år. En förfrågan har kommit
från skolledningen vid Ehrensvärdska gymnasiet om tillstånd att försöka nystarta
utbildningen inför hösten 2006.
IB har hållit en mycket hög kvalitet och eleverna har lämnat utbildningen med
mycket goda resultat. Det kan därför finnas goda skäl att låta skolan undersöka
möjligheterna till nystart. Den internationella profil gymnasieskolorna eftersträvar
stärks av IB-programmet. En förutsättning är dock att tillräckligt många elever
deklarerar sin avsikt/intresse att påbörja utbildningen inför hösten.
Med anledning av detta föreslås att Ehrensvärdska gymnasiet får möjlighet att nystarta IB med reviderat upplägg som förstärker utbildningens attraktionskraft. En
förutsättning för att starta på nytt måste vara att minst 30 elever senast 15 februari
2006 skriftligen preliminärt anmält att man har valt att börja IB till hösten 2006.
Utbildningsnämnden får därefter ta beslut om utbildningen skall starta.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 47, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

ge Ehrensvärdska gymnasiet möjlighet att starta en rekryteringsprocess
i syfte att nystarta International Baccalaureate hösten 2006.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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2005.225.006

§ 48
Förslag till sammanträdesplan 2006
Förslag till sammanträdesplan redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 14 september 2005, § 48, föreslagit
utbildningsnämnden besluta enligt förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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§ 76
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Prislista över elevkostnad för utbildning under höstterminen 2005. UN2005.220.605.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 77
Kurser och konferenser
Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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Sign
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§ 78
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

§ 103
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 104
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 123
Svar på motion om kvinnofridsreformen

Länsrätten i Blekinge län

Dom ang laglighetsprövning enligt
kommunallagen

Skolverket

Kommunblad med jämförelsetal
för huvudmän

_______________
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Sign
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§ 79
Övrigt
Det togs inte upp några övriga ärenden vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 80
Kompletteringsval av ordinarie ledamot i arbetsutskottet
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Bengt Fröberg (m) till ordinarie ledamot
i arbetsutskottet.
_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2005

Sign

§ 81

Information
- Beslutsgång – EU-programmet

§ 82

Budgetuppföljning september 2005

§ 83

Utvärdering av Skolplanen: Åtagande gentemot personalen

§ 84

Delegeringsärenden

§ 85

Kurser och konferenser

§ 86

Anmälningsärenden

§ 87

Övrigt

§ 88

Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 20 oktober 2005 kl 08.30 – 10.50

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Maria Persson (c)

ersättare

Mårten Ekblad (s)
Suzanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
administrativ chef Mikael Thornéus
utvecklingschef Tommy Rönneholm
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
ekonom Ewa Bellwaldius
rektor/chef Caj Eriksson föredragning §§ 82-83
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning §83
rektor/chef Johan Melin, föredragning §83
rektor/chef Maria Persson, föredragning §83
rektor Leif Pettersson, föredragning §83
rektor Anita Wranker, föredragning §83

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Jörgen Rosell (v)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 81 - 88

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Jörgen Rosell

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….
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Sign

Sign
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§ 81
Information
- Beslutsgång – EU-programmet
Göran Palmér informerar om beslutsgången när det gäller EU-programmet.
Ärendet tas upp i utbildningsnämnden när det är färdigberett.
Informationen tas till protokollet.
_______________
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§ 82
Budgetuppföljning september 2005
Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 30 september 2005 uppgår till
+ 2,9 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 4,1 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 1,0
- 1,5
+0
+ 0,5
+0
+0

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ I prognosen har antagits att det överskott med 1,2 mkr på helår som idag finns,
på det interkommunala nettot till andra huvudmän kommer att kvarstå.
§ I prognosen har antagits att vuxenutbildningens påbörjade arbete med att öka
antalet producerade timmar lyckas och att vi kan få en återbetalning med 800 tkr
av innevarande års statsbidrag.
§ Det antas att samtliga sparåtgärder kommer att klaras och att de får full
ekonomisk effekt under 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 oktober 2005, § 49, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 september och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Skrivelse angående åtgärder med anledning av budgetunderskott 2005 för
Vuxenutbildningen redovisas.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 83
Utvärdering av Skolplanen: Åtagande gentemot personalen
Enligt Skolplanen för de frivilliga skolformerna i Karlskrona kommun ska åtagandena
gentemot personalen utvärderas våren 2005.
Det anges sex åtaganden i Skolplanen:
1. rekrytera personal med rätt kompetens och samarbetsförmåga
2. skapa utvecklings- och karriärvägar för all personal
3. verka för arbetsdelning med näringsliv/bransch och högskola. Minst fyra projekt
redovisas under mandatperioden
4. prioritera kompetensutveckling och avsätta minst 1,5% av personalbudgeten för
detta. All personal ska ha en individuell utvecklingsplan, utarbetad i samarbete med
närmaste chef
5. tydliggöra ledarrollen genom kontinuerlig ledarutveckling
6. kontinuerligt utveckla en decentraliserad organisation som bygger på aktivt
personalansvar och inflytande.
En enkät med 6-gradig skala genomfördes av all personal där svarsfrekvensen var 64%.
Resultaten och åtgärdsplanerna redovisas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 oktober 2005, § 50, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

uppföljning av genomförda åtgärdsplaner ska ske hösten 2006.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 84
Delegeringsärenden
Inga delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 85
Kurser och konferenser
Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 86
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

§ 111
Förslag till ny ledningsplan för extra
ordinära händelser samt reglemente
för Krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige

§ 131
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 136
Offensiva åtgärder för ungdomar
med socialbidrag

Kommunfullmäktige

§ 137
Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2006

Kommunfullmäktige

§ 140
Komplettering till Policy för
representation och gåvor

Kommunfullmäktige

§ 141
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge

Kommunstyrelsen

§ 166
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005

Programråd Omvårdnadsprogrammet

Protokoll 2005-09-23

Skolverket

Kommunblad med jämförelsetal
för huvudmän – ersätter tidigare
utsänt kommunblad

Maria Persson
_______________

Tack för uppvaktningen
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§ 87
Övrigt
”Handlingsplan och rutiner för samverkan mellan grundskolan och Individuella
programmet angående särskilda prövningar för elever inskrivna i Individuella
programmet” delas ut.
_______________
Maria Persson (c) tackar för uppvaktningen.
_______________

Sign

Sign

Sign
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§ 88
Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet
Utbildningsnämnden beslutar
att

utse Nina Gunnarsson (m) till ersättare i arbetsutskottet.

_______________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 november 2005

Sign

§ 89

Budgetuppföljning oktober 2005

§ 90

Reviderat resursfördelningssystem för gymnasieskolan

§ 91

Yttrande: Strategi och inriktningsdokument samt handlings- och
åtgärdsplan för Världsarvet örlogsstaden Karlskrona

§ 92

Yttrande över motion: Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan

§ 93

Delegeringsärenden

§ 94

Kurser och konferenser

§ 95

Anmälningsärenden

§ 96

Övrigt

Sign

Sign

Sammanträdesdatum Blad

17 november 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 17 november 2005 kl 08.30 – 10.40

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Nina Gunnarsson (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Lisa Maria Ek-Alexandersson (s)
Mårten Ekblad (s)
Elsmari Furuvall-Mattsson (fp)

ersättare

Suzanne Weigl (s)
Laila Karlsson (s)
Karl-Gösta Svensson (m)
Emma Henning (m)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Caj Eriksson föredragning §§ 89
rektor/chef Karl-Erik Olsson, föredragning § 89
programrektor Britt-Louise Rickardt, föredragning § 89

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Nina Gunnarsson (m)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 89 - 96

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Nina Gunnarsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….

Sign

Sign

Sign
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§ 89
Budgetuppföljning oktober 2005
Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 31 oktober 2005 uppgår till
+ 0,6 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 2,6 mkr.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 1,6
- 2,1
- 0,1
+ 0,5
+0
+ 0,1

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ För att uppnå ett nollresultat har det införts ett inköpsstopp i förvaltningen. Det
förväntas att alla förstår viktigheten av detta och följer direktiven.
§ I prognosen har antagits att det överskott med 1,2 mkr på helår som idag finns,
på det interkommunala nettot till andra huvudmän kommer att kvarstå
§ I prognosen har antagits att förvaltningen inte får någon återbetalning av
innevarande års statsbidrag. Men vuxenutbildningens påbörjade arbete med att
öka antalet producerade poäng fortskrider. Förhoppningen är att det skall lyckas
och att vi kan få en återbetalning med 800 tkr av innevarande års statsbidrag.
§ I prognosen har antagits att ferielöneskulden genererar ett överskott med 500 tkr
precis som tidigare i år. Vid en avstämning per den siste oktober stämmer
antagandet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 52, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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Kopia till:
2005.273.043
Samtliga rektorer
Akten
§ 90
Reviderat resursfördelningssystem för gymnasieskolan
Utbildningsnämnden beslutade om ett resursfördelningssystem den 29 maj 2002, § 42.
I samband med revisionsrapporten, FA2005, har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag
att vidareutveckla resursfördelningsmodellen till gymnasieskolan och förändra den så
att den kan användas kontinuerligt utan omfattande administrativt arbete.
Den beslutade modellen har under åren inte fullt ut använts. Dels på grund av att
modellen är administrativt tung, dels på grund av ett kärvt ekonomiskt läge.
Förslaget innebär att en budget läggs utifrån den organisation som gäller den 31 oktober
året innan det nya budgetåret. Intäkter/kommunbidrag motsvarande den budgeten som
respektive enhet har kommer att läggas ut. Varje skola kommer att ha en nollbudget.
Sedan kommer intäkterna att justeras i redovisningen utifrån det verkliga elevantalet på
respektive skola. Ökar elevantalet ökar skolans intäkter och enheten kan då även öka
kostnadssidan i motsvarande grad. Det motsatta gäller om skolans elevantal minskar.
Justeringarna ska ske månadsvis.
I förslaget kommer justeringen efter elevantal att omfatta 25% av elevpengen, vilket
bedöms vara den rörliga del som behov uppstår för, om ytterligare en elev tillkommer.
I det reviderade förslaget kommer det centralt att finnas ett konto under förvaltningschefen där förvaltningen budgeterar för den verksamheten som bedrivs i egen regi och
ett konto där förvaltningen budgeterar för köp och sälj av verksamhet hos/till annan
skolhuvudman.
Igångsättandet att fördela pengar mellan skolenheterna införs från och med budgetåret
2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 53, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

fastställa den reviderade resursfördelningsmodellen

att

resursfördelningsmodellen börjar gälla fr o m budgetåret 2006

att

uppdra åt förvaltningschefen att fördela resurser till de olika gymnasieskolorna enligt den fastställda modellen

att

utbildningsförvaltningen får i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningsmodellen till budgetåret 2007.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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2005.213.879

§ 91
Yttrande: Strategi och inriktningsdokument samt handlings- och åtgärdsplan
för Världsarvet örlogsstaden Karlskrona
Världsarvsrådet har arbetat fram ett förvaltnings- och utvecklingsprogram för
världsarvet örlogsstaden Karlskrona. Utbildningsnämnden bereds möjlighet att yttra sig
om detta.
Utnämnandet av Karlskrona till världsarvslistan är en mycket betydelsefull utmärkelse,
som ger stora möjligheter för Karlskronas framtid.
Utbildningsförvaltningen stöder Världsarvsrådet Karlskronas handlingsplan och
utvecklingen av rådets arbete.
Sid 6
Stärka världsarvsrådets roll som kunskapsorganisation och att vidareutveckla detta till
en samlande kraft som stöder och driver på arbetet i visionens och målens riktning.
Genom världsarvsrådet öppna för en levande och konstruktiv dialog mellan
huvudintressenterna och att nå en bättre samordning av kompetenser och resurser.
Kraftsamla kring världsarvsarbetets centrala grundfrågor och att få till stånd en ökad
fokus på de långsiktigt viktigaste insatserna.
Särskilt viktigt för Utbildningsförvaltningens ansvarsområde är utvecklingen av
”nätmiljön” och samarbete kring utbildning av eleverna om Världsarvet örlogsstaden
Karlskrona.
Sid 17-18
Fokusområde 5
Bildning och delaktighet
För att begreppet världsarv ska ha ett fortsatt starkt stöd i det allmänna medvetandet
måste begreppet vara väl förankrat hos många människor. …
Att samarbeta med utbildningssamhället, bildningsförbunden och olika
intresseföreningar är en i Karlskrona väl beprövad metod för att stimulera det
långsiktiga engagemanget i världsarvsarbetet. …
…
Skolan är vår största ”kulturinstitution” och att bygga utbildningspaket kring
världsarvets rika kunskapsinnehåll är ett led i att utveckla örlogsstaden som lärmiljö och
bildningsresurs. …
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Den nya läroplanen öppnar dörren på vid gavel för att introducera
världsarvsundervisningen i skolan och ger frihet till elever, lärare och lokalpolitiker att
själva forma och fördela undervisningstid. Detta ger utrymme för att samarbeta med
skolan i permanenta former och att använda världsarvet som en ämnesövergripande del
i undervisningen. Att Sverige har förändrats till ett mångkulturellt samhälle ställer
dessutom nya krav på skolan och museerna att spegla örlogsstadens historia också bland
de nya svenskarna.
…
Skolan har ansvar för kulturen som en del i lärandet och nya insatser för att
vidareutveckla världsarvet bör komma till stånd. …
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 54, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna synpunkter enligt ovan.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 92
Yttrande över motion: Stöd till föräldrar förbättrar folkhälsan
Utbildningsnämnden har av idrotts- och fritidsförvaltningen erhållit nämnda motion
för yttrande.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige skall utreda möjligheten att erbjuda
föräldrastöd enligt Folkhälsoinstitutets förslag till regeringen.
Utbildningsförvaltningen har deltagit i ett för den mjuka roteln gemensamt
föräldrastödsarbete. Föräldrautbildningen har vänt sig till olika föräldragrupper i
kommunen och varit i form av cirklar men också ett antal föreläsningar under olika
angelägna rubriker. Det är även fortsättningsvis angeläget att denna typ av
föräldrautbildning drivs med regelbundna intervaller.
Innehållet i ”utbildningen” bör givetvis förändras så det anpassas efter målgrupp och
följer aktuell forskning.
Utbildningsförvaltningen menar att den önskade utbildningen idag finns och att den
måste fortleva men förändras utifrån behov och aktuell forskning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 november 2005, § 55, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

lämna yttrande enligt ovan

att

därmed anse motionen besvarad.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 93
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Yttrande över detaljplan för Järavägen. UN2005.218.214.
Yttrande över program för detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43.
UN2005.234.214.
Yttrande över detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl. UN2005.205.214.
Yttrande över detaljplan för del av Lyckeby 1:1 m fl. UN2005.206.214.
Yttrande över detaljplan för del av Flundran 3 m fl på Saltö. UN2005.246.214.
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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§ 94
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 95
Anmälningsärenden
Kommunala Handikapprådet
_______________
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§ 96
Övrigt
Utbildningschefen informerar om att:
-

utbildningsmässan i Vedeby var välbesökt och att informationen om gymnasieskolorna i Karlskrona kommun genomfördes professionellt

-

TIME-gymnasiet har fått i uppdrag att se över möjligheten att starta ett
Europaprogram. Detta kommer inte att bli klart förrän till höstterminen 2007.

-

Ultra Education AB har återtagit sin ansökan om rätt till bidrag till en fristående
gymnasieskola i Karlskrona kommun.

________________
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2005
§ 97

Budgetuppföljning november 2005

§ 98

Internbudget 2006

§ 99

Framställan angående etablering avseende uppförande av NPF Center

§ 100 Handlingsplan: Kränkande behandling
§ 101

Delegeringsärenden

§ 102 Kurser och konferenser
§ 103 Anmälningsärenden
§ 104 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre
torsdagen den 17 november 2005 kl 08.30 – 10.55

Beslutande

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

Christina Mattisson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Kristian Eriksen (kd)
Nadzija Medic (s)
Jesper Magnusson (s)
Rune Lindberg (s)
Bengt Fröberg (m)
Hans-Göran Håkansson (fp)
Anna Ekström (fp)
Jörgen Andersson (c)
Jörgen Rosell (v)

i ledamots ställe

Suzanne Weigl (s)
Emma Henning (m)

ersättare

Laila Karlsson (s)
Mikael Karlsson (s)
Maria Persson (c)

Tjänstemän

utbildningschef Göran Palmér
centralt placerad rektor Lena Netterstedt
administrativ chef Mikael Thornéus
ekonom Ewa Bellwaldius
ekonom Anders Svensson
rektor/chef Caj Eriksson föredragning § 97
IT-samordnare Lennarth Hanson föredragning § 97

Sekreterare

Kerstin Åkesson

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (s)

Justeringens plats och tid

Utbildningsförvaltningen den

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………..

§§ 97 - 104

Kerstin Åkesson

Ordförande

…………………………………………..
Christina Mattisson

Justerare

……………………………………………
Eva-Marie Malmgren

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
intygar i tjänsten
……………………………….
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2004.111.042

Utbildningsnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget inklusive tilläggsbudget år 2005. Resultatet per den 30 november 2005 uppgår
till – 1,3 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1,0 mkr.
Prognosen visar en negativ avvikelse med 300 tkr för år 2005, men under förutsättning
att samtliga vidtagna åtgärder klaras prognostiseras med ett nollresultat.
Verksamhetens netto
Gymnasieskolan
Vuxenutbildningen
Övriga verksamheter
Reserver
Avskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader

Beräknade avvikelser
+ 1,8
- 2,5
- 0,2
+ 0,5
+0
+ 0,1

Antaganden som ligger till grund för budgetuppföljningen:
§ För att uppnå ett nollresultat är det fortsatt inköpsstopp i förvaltningen. Det
förväntas att alla förstår viktigheten av detta och följer direktiven.
§ I prognosen har antagits att det överskott med 1,3 mkr på helår som idag finns,
på det interkommunala nettot till andra huvudmän kommer att kvarstå
§ I prognosen har antagits att förvaltningen inte får någon återbetalning av
innevarande års statsbidrag. Men vuxenutbildningens påbörjade arbete med att
öka antalet producerade poäng fortskrider. Förhoppningen är att det skall lyckas
och att vi kan få en återbetalning med 800 tkr av innevarande års statsbidrag.
§ I prognosen har antagits att ferielöneskulden genererar ett överskott med 500 tkr
precis som tidigare i år. Vid en avstämning per den siste oktober stämmer
antagandet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2005, § 57, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 30 november och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen

att

ge förvaltningschefen i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder så att
verksamheten håller sig inom den av kommunfullmäktige beslutade
budgetramen.

Jörgen Andersson (c) tillstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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2005.137.042

§ 98
Internbudget 2006
Enligt liggande förslag till budget 2006 uppgår utbildningsnämndens budgetram
preliminärt till 207,8 mkr. Detta kommunbidrag är beräknat enligt nedan:
Enligt budgetdirektiv
Tillskott för volym- och kvalitetsökning
Tillskott till Individuella programmet
Preliminär kompensation löneökningar 2005
Ramjustering telefoni
Summa budgetram

198,5
5,0
1,5
3,0
-0,2
207,8

Den preliminära budgetramen kommer att justeras för den faktiska lönekompensationen för år 2005, som i dagsläget inte är känd, avvikelsen bör dock vara ganska liten.
Vidare kommer kompensation för prisökning med 1% förutom köp av elevplatser från
friskolor, där kompensationen är 2,5%. Vidare kommer vårt intäktskrav att uppräknas
med 2%. Ytterligare ramjusteringar skall ske för lokalhyror och för pc-avgifter. Storleksordningen på dessa är idag oklara. Dock skall dessa ramjusteringar vara kostnadsneutrala för förvaltningen.
Utbildningsnämndens bruttobudget finansieras till ca 70% av kommunbidrag. I övrigt
är de största intäktsposterna interkommunala ersättningar från andra kommuner, statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning, Wernersson-pengar och försäljning av tjänster
från uppdragsutbildningen, tryckeriet och AV-centralen.
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.
Förslag till internbudget för år 2006 beaktar:
- 2005 års internbudget
- effekterna av under år 2005 beslutade åtgärder, exempelvis hyreshöjningar p g a
genomförda och planerade ombyggnader samt helårseffekt av höstens personalneddragningar
- prognos för utfall 2005
- den befarade effekten av ökat utflöde till annan huvudman
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Den nya lagen om ekonomisk hushållning kräver att nämnderna/förvaltningarna
beslutar om ett antal verksamhetsmål som är av stor betydelse för den ekonomiska
hushållningen. För utbildningsnämnden finns ett antal verksamhetsmått framtagna
men de används inte löpande för att relatera ekonomiskt utfall mot beslutat mål
i enlighet med vad budgeten tillåter.
Antalet elever/program och totalt är utgångspunkt i resursfördelningssystemet. Förändras elevbilden utifrån elevernas val skall utbildningsnämnden kunna följa upp
eventuella avvikelser utifrån detta.
Likaså antalet elever som budgeten är beräknad utifrån dels avseende intäkter från
andra skolhuvudmän och dels avseende kostnader till andra skolhuvudmän.
Ett annat lämpligt mått att följa upp är andelen elever som fullföljer sina gymnasiestudier inom fyra år.
Enligt beslutad budget i kommunfullmäktige har utbildningsnämnden tilldelats
ytterligare 5 mkr för 2006. Budgettillskottet finns placerat i en reserv under kommunstyrelsen.
I reserv under kommunstyrelsen finns även 1,5 mkr (3 mkr på helår) avsatt för heltidsundervisning av Individuella programmets elever från och med hösten 2006.
Utbildningsnämnden skall hemställa hos kommunstyrelsen om att få ta del av dessa
pengar nu. Detta för att kunna få effekt av ökad lärartäthet, utökad kompetensutveckling
och en förstärkt elevvård för budgetåret 2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2005, § 58, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna förslaget till internbudget för år 2006

att

hemställa hos kommunstyrelsen om tilldelning av beslutad reserv
om 5 mkr utifrån lagt förslag

att

hemställa hos kommunstyrelsen om tilldelning av beslutad reserv för
Individuella programmet utifrån lagt förslag

att

följa upp den ekonomiska hushållningen utifrån föreslagna verksamhetsmål

att

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

att

ansvarsområdenas internbudgetar redovisas i nämnden

att

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

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 99
Framställan angående etablering avseende uppförande av NPF Center
Antalet ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF inom utbildningsförvaltningens ansvarsområde har de senaste åren ökat.
Inom förvaltningen har ett nära samarbete etablerats med handikappförvaltningen
för att lösa dessa ungdomars behov då det ofta är en helhetslösning som efterfrågas.
En del av dessa ungdomar har med gemensamma ansträngningar kunnat lösas på
hemmaplan medan andra har krävt särskilt anpassade boenden och skolformer på
annan ort. Åtgärder och insatser som i regel varit mycket kostnadskrävande.
Utbildningsförvaltningen och handikappförvaltningen planerar nu att koncentrera sina
gemensamma insatser till ett NPF Center. Målsättningen är att samordna och optimera
stödet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder i hemkommunen.
Centret skall innehålla en boendedel för begränsat boende t ex under gymnasieutbildningstiden, en korttidsdel för boendeavlastning, vardag/natt eller helg, lokaler
för skolgång/utbildning, lokal för boendeträning och social träning. Totalt skall
verksamheten kunna ta emot åtta ungdomar.
Denna elevgrupp behöver förutom skolgång också tillgång till fritidsstöd. Därför
har förvaltningarna inriktat sitt arbete på en etablering i anslutning till Vodafone
Arena Rosenholm. Rosenholmsområdet erbjuder just den positiva attityd och känsla
som dessa elever behöver.
Utbildningsförvaltningen och handikappförvaltningen föreslås därför respektive
nämnd att begära hos tekniska nämnden att undersöka möjligheten hos Vasallen
att etablera en verksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder i befintliga lokaler vid Vodafone Arena Rosenholm.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 december 2005, § 59, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

begära att tekniska nämnden undersöker möjligheterna för en
etablering av NPF Center på Vodafone Arena Rosenholmsområdet.

Eva-Marie Malmgren (s) och Kristian Eriksen (kd) tillstyrker förslaget.
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________________
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§ 100
Utbildningsförvaltningens övergripande handlingsplan mot kränkande
behandling
Enligt nämndbeslut, innevarande mandatperiod, ska vissa handlingsplaner beslutas
av nämnden.
Handlingsplanen för att förbättra den sociala miljön och motverka våld/mobbning
samt handlingsplanen för främlingsfientlighet, trakasserier och hot med rasistiska
inslag ersätts av utbildningsförvaltningens övergripande handlingsplan mot
kränkande behandling.
Under rektors ledning, arbetar elever och personal, under våren 2006, fram lokal
handlingsplan mot kränkande behandling, vilken bygger på den övergripande.
Skolorna behöver utveckla egna strategier och metoder.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 oktober 2005, § 60, föreslagit
utbildningsnämnden besluta
att

godkänna utbildningsförvaltningens övergripande handlingsplan
mot kränkande behandling.

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
________________
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§ 101
Delegeringsärenden
Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet:
Elevläsårstider 2006/2007 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor.
UN2005.270.608
Tillfällig avstängning av elev. UN2005.262.606
Tillfällig avstängning av elev. UN2005.265.606
Inrättande av lokala kurser, LIA, för Lärlingsprogrammet. UN2005.286.612
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli.
_______________
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Sign
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Sammanträdesdatum Blad

15 december 2005
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 102
Kurser och konferenser
Ett antal konferenser redovisas vid dagens sammanträde.
_______________
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Sign
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§ 103
Anmälningsärenden

Sign

Kommunfullmäktige

§ 149
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 150
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 153
Friskvårdspolicy för Karlskrona
kommunkoncern

Kommunfullmäktige

§ 176
Budget 2006 och plan 2007-2008 för
Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

§ 177
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

§ 178
Kommunala val

Kommunfullmäktige

§ 186
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, tydlig
politisk vilja

Kommunfullmäktige

§ 187
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, det skall
synas vad vi gör/inte gör

Kommunfullmäktige

§ 188
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, barn som
kunskapskällor

Kommunfullmäktige

§ 189
Svar på motion om Offensiv för
ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser

Sign

Sign
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Kommunfullmäktige

§ 190
Svar på motion om självförsvarskurs
som individuellt valbar kurs på
gymnasiet

Kommunfullmäktige

§ 191
Svar på medborgarförslag om större
ekonomiska resurser till vuxenutbildningen

Kommunfullmäktige

§ 192
Svar på motion om förändrad
nämndsorganisation för vuxenutbildningen

Kommunstyrelsen

§ 209
Tidplan för ekonomisk rapportering
och personaluppföljning för
Karlskrona kommunkoncern år 2006

Skolverket

Beslut angående ansökan från Ultra
Education AB om rätt till bidrag och
därmed statlig tillsyn för utbildning
vid den fristående gymnasieskolan
John Bauergymnasiet i Kalmar
kommun.

Arvidsjaurs kommun
Västerås stad

Trafikflygarutbildning inom det
offentliga skolväsendet

________________
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§ 104
Övrigt
Göran Palmér informerar om att Skolverket ska göra inspektion av skolväsendet
i Karlskrona kommun under 2006.
________________
Bengt Fröberg (m) ställer frågor om möjligheten att välja moderna språk första året i
gymnasieskolan.
________________
Ordföranden tackar politiker och tjänstemän för gott samarbete under det gångna året
och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Kristian Eriksen (kd) tackar ordföranden, ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden
samt tjänstemännen för året som gått och önskar alla en god jul och gott nytt år.
Göran Palmér tackar ordföranden, ledamöter och ersättare för ett händelserikt år
och för gott samarbete och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
________________

Sign

Sign

Sign

