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K valitetsredovisning Vuxenutbildningen 
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Mary Mathiasson redogör för kvalitetsredovisningen som bl a innehåller: 
- Beskrivning av verksamheten 
- Rutiner för kvalitetsarbetet 
- Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och 

resultatet av dessa 
- Förutsättningar 
- Arbetet i skolan 
- Resultat 
- Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen 

Preliminär sökandebild till gymnasieskolan 
Tommy Rönneholm redogör för den preliminära sökandebilden till 
gymnasieskolan. 

Medarbetarenkäten 
En medarbetarenkät har genomförts bland kommunens anställda. Enkäten bestod 
av 44 frågor. Av utbildningsförvaltningens anställda har 68% svarat på enkäten. 
Marianne Hansson redovisar svaren i medarbetarenkäten. 

Posthanteringstjänst 
Mikael Thomeus informerar om vad som hänt i samband med den av utbildnings
nämnden upphandlade posthanteringstjänsten. 

Sign Sign 
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§2 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2007 

Göran Palmer och Ewa Bellwaldius informerar om Verksamhets berättelse 2007 som 
innehåller: 

• Årets händelser 
• Ekonomiskt utfall 
•Miljö 
•Framtiden 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Finansieringsanalys 
• Enheternas bokslut 
• Verksamhetsmått gymnasieskolan 
• V erksamhetsmått vuxenutbildningen 
• Investeringsredovisning 2007 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 februari 2008, § 2, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna årsredovisningen för 2007 och att överlämna densamma 
till kommunstyrelsen 

att hos kommunstyrelsen hemställa om befrielse av det negativa resultatet 
med 0,2 mkr 

att hemställa hos kommunstyrelsen om att överföra kvarvarande investerings
medel, 0,6 mkr, från 2007 till 2008 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign 



r'ti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

§3 
Personalbokslut 2007 samt personalnyckeltal 
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2006.178.042 

Marianne Hansson redovisar personalbokslut och personalnyckeltal för 2007. 

Personalbokslutet innehåller bl a: 
• Rekrytering 
•Friskvård 
• Rehabilitering 
• Medarbetarenkäten 
•Personalprogrammet 
• Ledarutbildning 
• Rektorsutbildning 
• Lönerevision 
• Besparingar - personal 

Personalnyckeltalen innehåller bl a: 
• Antal anställda 
• Antal årsarbetare 
• Timanställda arbetad tid i årsarbete 
• Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
• Övertid/fyllnadstid 
• Sjukdagar per anställd/kön 
• Sjukdagar per anställd/ålder 
• Sjukdagar per anställd/frånvarointervall 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta 

att godkänna personalbokslut för 2007 

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
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2008.22.605 

§4 
Förslag till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor 2008 

Förslaget till bidragsbelopp för fristående gymnasieskolor är beräknat enligt de 
principer som tillämpats sedan 2004 och som togs fram av en politiskt tillsatt 
arbetsgrupp. Dessa principer bygger i sin tur på de anvisningar som utfärdats av 
Skolverket. 

Som utgångspunkt för beräkningen av bidragsbeloppen har använts den internbudget 
för utbildningsnämnden för år 2008. Som underlag för beräkningen har använts 
budgeterade elevvolymer för vårterminen och höstterminen som används vid resurs
fördelning till de kommunala gymnasieskolorna. 

För beräknande av lönekostnadsökningar under år 2008 har utgångspunkten varit 
en löneökning med 3 % från och med 1 april för alla anställda utom de som tillhör 
Kommunals avtalsområde där löneökningen är beräknad till 9% från och med 
1 januari. Det innebär en beräknad lönekostnadsökning på 3,5% för år 2008. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 februari 2008, § 4, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att fastställa bidragsbelopp för år 2008 till fristående skolor enligt förslaget. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§5 
Förslag till nedläggning av inriktning/utbildning med riksrekrytering 

Törnströmska gymnasiet har sedan 1999 drivit inriktningen drift och underhåll av 
väg på Byggprograrnrnet. Utbildningen har under senare år även haft möjlighet 
att riksrekrytera elever till årskurs 2. 

From höstterrninen 2008 önskar Törnströmska gymnasiet inte att ta in elever till 
rubricerad utbildning. Anledningen till detta är att branschen inte längre efterfrågar 
upplägget på kursen samt därtill ekonomiska problem kring skolans genomförande 
av kursen. Samråd i detta ärende med representanter för kommuner, bransch och 
politiker i sarnverkansornrådet har genomförts. Inga av dessa parter hade något att 
erinra mot nedläggningsbeslutet. Sarnrådsmötet ser i samförstånd hellre en anpassning 
av inriktningarna anläggning/anläggning och anläggning/maskin mot branschens behov 
och önskemål. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 februari 2008, § 5, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att omgående lägga ned inriktningen drift och underhåll av vägar till 
fördel för en branschanpassning av inriktningarna anläggning/ 
anläggning och anläggning/maskin. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Utbildningsnämnden beslutar 
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att utse Jörgen Anehäll (s) till kontaktpolitiker för 
Ehrensvärdska gymnasiet 

Sign 
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§7 
Delegeringsärenden 

Följande delegerings beslut redovisas vid sammanträdet: 

Förordnande av vikarierande utbildningschefunder tiden 2008-01-01-06, 
2008-02-18 samt 2008-02-27-03-04. UN2007.262.023, UN2008.9.023. 

Förordnande av vikarierande rektor/chef vid af Chapmangymnasiet under 
tiden 2008-02-04-05, 2008-02-06 sant 2008-02-07-14. UN2008.6.023. 

Förordnande av vikarierande rektor/chef vid Törnströmska gymnasiet under 
tiden 2008-02-18-03-10. UN2008.6.023. 

Lärarnas arbetsår 2008/2009. UN2008.32.020. 

Interkommunala ersättningar för vårterminen 2008. UN2008.23.606. 

Avskrivning av elev från utbildning, Törnströmska gymnasiet. 

Byte av studieväg, Fischerströmska gymnasiet. 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli. 

Sign 
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Ett antal kurser redovisas vid dagens sammanträde. 
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§ 180 
Avsägelser kommunala uppdrag. 

§ 181 
Kommunala val. 

§ 184 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 
2007. 

§ 186 
Alkohol och drogpolicy. 

§ 196 
besvarande av motion angående stopp 
för islamiserade lovdagar. 

§ 193 
Balansförteckning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag den 
1 november 2007. 

Utvärdering av gemensam hantering av 
synpunkter, klagomål och förslag 
november 2006 - oktober 2007. 

Beslut om ansökan från Liber Hermods 
AB om rätt till bidrag för den fri
stående gymnasieskolan Liber 
Hermods Gymnasieskola i Karlskrona 
kommun. 

Beslut om ansökan från NTI AB om 
rätt till bidrag och därmed statlig till
syn för utökning med utbildningar vid 
den fristående gymnasieskolan NTI
gymnasiet i Karlskrona kommun. 
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Beslut om ansökan från Svensk 
Yrkesförarutbildning AB om rätt 
till bidrag och därmed statlig tillsyn 
för utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan SYAB Transport
gymnasium i Kalmar kommun. 

Beslut om ansökan från Consensum 
Lund AB om rätt till bidrag för en 
fristående gymnasieskola i Kalmar 
kommun. 

Beslut om ansökan från NTI om rätt 
till bidrag och därmed statlig tillsyn 
för utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan NTI-gymnasiet i 
Kalmar kommun. 

Beslut om ansökan från Aspero Fri
skolor AB om rätt till bidrag och där
med statlig tillsyn för utbildning vid 
den fristående gymnasieskolan Aspero 
Idrottsgymnasium i Karlskrona 
kommun. 

Beslut om ansökan från Baggium AB 
om rätt till bidrag och därmed statlig 
tillsyn för utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Karlskrona Praktiska 
Gymnasium i Karlskrona kommun. 

Beslut gällande anmälan angående 
bristande stödåtgärder för gymnasie
elev vid TIME-gymnasiet. 
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§ 10 
Övrigt 

Ann-Louise Trulsson informerar om det pågående arbetet med Medborgarkontrakt. 

Richard Jomshoftar upp frågan om överklagande av beslut från Skolverket gällande 
friskolor. 

Eva-Marie Malmgren frågar om lärlingsutbildning på Omvårdnadsprogrammet. 
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 2 april 2008 

§ 11 Information 
Elevråden informerar 
K valitetsredovisning Ehrensvärdska gymnasiet 
Kvalitetsredovisning Fischerströmska gymnasiet 
Samarbetet med Sydafrika 
Lärlingsutbildning Omvårdnadsprogrammet 

§ 12 Budgetuppföljning februari 2008 

§ 13 Förslag till reviderade former för utvecklingsråd 

§ 14 Förslag till revidering av utbildningsnämndens gallrings- och bevarandeplaner 

§ 15 Delegeringsärenden 

§ 16 Kurser och konferenser 

§ 17 Anmälningsärenden 

§ 18 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre 

Beslutande 

Tjänstemän 

Sekreterare 

Utses att justera 

onsdagen den 2 april 2008 kl 08.30 - 11.45 

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

Ann-Louise Trulsson (m) 
Sofia Bothorp, (mp) 
Eva-Marie Malmgren (s) 
Emma Henning (m) 
Bengt Fröberg (m) 
Peter Christensen (fp) 
Jörgen Andersson ( c) 
Mikael Karlsson (s) 
Bo Bergström (s) 
Hind Abdul-Wahab (s) 
Mårten Ekblad (s) 
Richard Jomshof (sd) 

i ledamots ställe Martin Nilsson ( s) 

ersättare Claes Jogreus (m) 
Aron Jonsson (m) 
Hans-Göran Håkansson (fp) 
Cecilia Fagerström ( c) 
Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) 
Stefan Andersson (s) 
Jörgen Anehäll ( s) 
Bruno Carlsson (sd) föredragning 

Göran Palmer, utbildningschef 
Lena N etterstedt, verksamhetscontroller 
Ewa Bellwaldius, ekonom 
Anders Svensson, ekonom 
Johan Melin, rektor/chef 
Anita Wranker, rektor, föredragning § 11 
Tobias Ekblad, rektor med programansvar, föredragning§ 11 

Leif Petersson, rektor/chef, föredragning§ 11 
Matilda Sandberg, elevrådet af Chapmangymnasiet, föredragning § 11 
Anna Lindhe, elevrådet af Chapmangymnasiet, föredragning § 11 

Henrik Leandersson, elevrådet Ehrensvärdska gymnasiet, föredragning § 
Johan Sundahl, elevrådet Ehrensvärdska gymnasiet, föredragning § 11 
Jens Börjesson, Tömströmska gymnasiet, föredragning§ 11 

Kerstin Åkesson 

Mårten Ekblad (s) 

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen den 9 april 2008 
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Representanter från elevråden på af Chapmangymnasiet, Ehrensvärdska gymnasiet 
och Törnströmska gymnasiet informerar om sina verksamheter som bl a innebär: 
- att stödja och hjälpa eleverna på skolorna 
- att fungera som länk mellan elever och personal 
- att vara med i matråd 
- att organisera större projekt somt ex studenten, fotokataloger, vollyboll-

turneringar m m 

Elevråden är också representerade i samarbetet som pågår med skolor i Sydafrika. 

Eleverna anser att: 
- datorutrustningen bör förbättras (fler fungerande datorer) 
- fler speciallärare behövs 
- vissa läromedel behöver bytas ut 
- möjligheterna till studieresor och studiebesök bör förbättras 

K valitetsredovisning Ehrensvärdska gymnasiet 
Johan Melin redogör för kvalitetsredovisningen som bl a innehåller: 

Målsättningar under året: 
- Genomföra tidigare givna politiska uppdrag som ännu inte utförts (arbetslag). 
- Möta och åtgärda förbättringsområden enligt skolverksrapport (Kvalitetsarbete, 

pedagogisk ledning, för lite fokus på programmålen). 
- Öka inflytandet över arbetssituationen (elever såväl som lärare). 
- Skapa en ny kunskapssyn och syn på inlärning (ökat elevansvar). 
- Öka möjligheterna för eleverna att få stöd (framförallt studiehandledning 

på modersmålet). 
- Möta förändrade ekonomiska förutsättningar. 

Konkreta resultat 
- Andelen elever med slutbetyg 
- Andelen elever som fått godkända betyg på samtliga kurser 
- Andelen elever som inom 3 år slutfört studierna 
- Genomsnittlig betygspoäng 
- Personalens utveckling 
- Skolan som arbetsplats 
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Brister i måluppfyllelsen som åtgärdas under 2008 
- Utvecklingssamtal till alla elever 
- Uteblivna klassråd 

Kvalitetsredovisning Fischerströmska gymnasiet 

Anita Wranker och Tobias Ekblad informerar om kvalitetsredovisningen 
för Fischerströmska gymnasiet som bl a tar upp följande: 
- att man jobbar med att åtgärda förbättringsområden enligt Skolverkets rapport 
- att lokal kvalitetsgrupp har inrättats på skolan 
- att alla elever undervisas i Livskunskap 
- att alla tjejer på skolan genomgår DISA-kurser 

(DISA är en metod för att förebygga psykisk ohälsa hos tonårsflickor) 
- att man jobbar med att underlätta integreringen från det Individuella programmet 
- att det är problem med värme och ventilation i lokalerna 

Atgärder under 2008 
- Skapa möjligheter för elever som inte blir behöriga 
- Säkerställa att alla elever har utvecklingssamtal 
- Skapa rutiner för övergången från Individuella programmet till ett nationellt 

program 
- Lösa problemen med värme och ventilation. 

Samarbetet med Sydafrika 

Göran Palmer informerar om samarbetet som bl a innebär 
- ett lärarutbildningsprojekt där lärare från Sydafrika kommer hit för att titta på 

Fordonsprogrammet, Byggprogrammet och Hotell- och restaurangprogrammet 
- att anpassa Skolkompassen (verktyg för att mäta skolans styrning) till ett 

internationellt verktyg 
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Lärlingsutbildning på Omvårdnadsprogrammet 

Johan Melin informerar om att ansökan om att få delta i försöks verksamheten 
med gymnasial lärlingsutbildning är inskickad till Myndigheter för skolutveckling. 
Diskussioner pågår med äldre- och handikappförvaltningarna för att arbeta fram 
hur handledningen av eleverna ska se ut. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

§ 12 
Budgetuppföljning februari 2008 

Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse från budget år 2008 
med minus 5,0 mkr. Resultatet per den 29 februari 2008 uppgår till 6,5 mkr attjämföra 
med budgeterat resultat för samma period,+ 10,5 mkr. 

Verksamhetens netto 
Gymnasieskolan 
Vuxenutbildningen 
Övriga verksamheter 
Reserver 
Avskrivningar 
Finansiella intäkter och kostnader 

Beräknade avvikelser 
- 5,8 
±0 
±0 
+0,8 
±0 
±0 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 mars 2008, § 9, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna budgetuppföljningsrapport per den 29 februari 2008 och 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen 

att hemställa om kostnadstäckning hos kommunfullmäktige för ökade 
skolskjutskostnader med 2,2 mkr samt en ökad ram om 3,6 mkr för 
att klara årets elevökning utan att minska lärartätheten. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign 
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Kopia till: 
Samtliga rektorer 
Akten 

2008.28.612 

§ 13 
Förslag till reviderade former för utvecklingsråd 

Utvecklingsråd ska enligt beslut av utbildningsnämnden 2005 finnas för varje program 
alternativt även för viss imiktning för att så nära, snabbt och flexibelt som möjligt 
kunna mötas och diskutera allt om respektive utbildning/yrke/bransch; exempelvis 
dimensionering, struktur, innehåll, ansvar, kompetens, kvalitet, fortbildning, handledar
utbildning, studiebesök, arbetsplatsförlagd utbildning, läromedel och, marknadsföring. 

Eftersom behoven och förutsättningarna kring samverkan skiljer sig avsevärt för våra 
gymnasieutbildningar föreslås en flexiblare sammansättning av utvecklingsråden enligt 
följande: 

Förslag till ny sammansättning 
Rektor (ordförande) 
Representanter näringsliv, högskola etc 
Elevrepresentant/-er 
Lärare 

Nuvarande sammansättning 
1 rektor (ordförande) 
2-3 näringsli vsrepresentanter 
2 elevrepresentanter 
1 lärare 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 mars 2008, § 10, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna ovanstående reviderat förslag avseende utvecklingsrådens 
sammansättning. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 
2 april 2008 9 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kopia till: 
Arkivredogörare 
Akten 

2008.45.004 

§ 14 
Förslag till revidering av utbildningsnämndens gallrings- och 
bevarandeplaner 

Enligt gällande arkivreglemente skall varje facknämnd besluta om gallring av sina 
allmänna handlingar. 

Utbildningsnämnden beslutade den 20 december 2000, § 100, om gallrings- och 
bevarandeplaner för nämndens hela bestånd av allmänna handlingar, dvs både 
sådana handlingar som ska bevaras för framtida forskning och sådana som ska 
gallras efter viss tid. 

Med anledning av bl a ändringar av gallringsbeslut för löne- och personaladministrativ 
verksamhet har en revidering av gallrings- och bevarandeplanerna gjorts av Kommun
arkivet i samarbete med utbildningsförvaltningen. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 mars 2008, § 11, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna gallrings- och bevarandeplanerna för utbildningsnämndens 
handlingar. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign 



rt'1 KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 15 
Delegeringsärenden 

Sammanträdesdatum Blad 
2 april 2008 10 

Sammanträdesprotokoll 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet: 

Preliminär programorganisation för gymnasieskolans år l läsåret 08/09. 
UN2007.244.612. 

Periodindelning läsåret 2008/2009 baserat på A-dagamas utläggning. 
UN2008.73.020 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli. 

:Yrl~ I Sign 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 16 
Kurser och konferenser 

Inga kurser redovisas vid dagens sammanträde. 

Sammanträdesdatum Blad 
2 april 2008 11 

Sammanträdes protokoll 



1t; KARLSKRONA 
~KOMMUN 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 17 
Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

l~I 
Sign 

Sammanträdesdatum Blad 
2 april 2008 12 

Sammanträdesprotokoll 

§2 
Kommunala val. 

§ 10 
Kompetensutvecklingspolicy 

§ 14 
Förslag till Karlskrona kommuns 
beredskapsplan för pandemisk 
influensa 

§ 19 
Svar på medborgarförslag om "vision 
för framtiden på Rosenholm, 
gymnasieskola med minst 300 elever" 

§ 32 
Investeringstillstånd för ombyggnad av 
Östersjöskolans kök, etapp 2. 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 18 
Övrigt 

Sammanträdesdatum Blad 
2 april 2008 13 

Sammanträdesprotokoll 

Bengt Fröberg vill ha information om skolans datorer vid nästa sammanträde. 

Emma Henning vill ha information om den nya gymnasieutredningen vid nästa 
sammanträde. 

Sign 
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~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 1 

Sammanträdesprotokoll 

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 30 april 2008 

§ 19 Information 
IT-verksamheten 
K valitetsredovisning af Chapmangymnasiet 

§ 20 Budgetuppföljning mars 2008 

§ 21 K valitetsredovisning och verksamhets berättelse 2007 

§ 22 Delegerings ärenden 

§ 23 Kurser och konferenser 

§ 24 Anmälningsärenden 

§ 25 Övrigt 

_8ign 
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rFi KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 

30 april 2008 2 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Plats och tid 

Beslutande 

Tjänstemän 

Sekreterare 

Utses att justera 

Kommunhuset Ruthensparre 
onsdagen den 30 april 2008 kl 08.30 - 11.40 

ordförande Ann-Louise Trulsson (m) 
1 :ev ordförande Sofia Bothorp (mp ), föredragning 

2:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (s), föredragning 

ledamot Emma Henning (m) 
Bengt Fröberg (m) 
Jörgen Andersson ( c) 
Mikael Karlsson (s) 
Maria Bergqvist ( s) 
Bo Bergström ( s) 
Hind Abdul-Wahab (s) 
Mårten Ekblad (s) 
Richard Jomshof (sd) 

i ledamots ställe Hans-Göran Håkansson (fp) 

ersättare 

Andreas Nilsson (mp) beslutssammanträde 

Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s), beslutssammanträde 

Aron Jonsson (m) 
Cecilia Fagerström ( c) 
Andreas Nilsson (mp ), föredragning 

Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s), föredragning 

Stefan Andersson (s) 
Jörgen Anehäll (s) 
Bruno Carlsson (sd) föredragning 

Göran Palmer, utbildningschef 
Mikael Thomeus, administrativ chef 
Lennarth Ranson, IT-samordnare, föredragning 

Lena N etterstedt, verksamhetscontroller 
Ewa Bellwaldius, ekonom 
Anders Svensson, ekonom 
Leif Petersson, rektor/ chef, föredragning 

Kerstin Åkesson 

Hind Abdul-W ahab (s) 

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen den 13 maJ 2008 

Sign 

c ~· 
·i" Sign ~--··· 
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KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 3 

Sammanträdesprotokoll 

Underskrifter~// / .~~j _ 
/{ 77/Yll ~~ / Sekreterare ........................... ~/.' § 19 - 25 
Kerstin Åkesson 

Ordförande ~: .. ~/,;; ................ . 
AnnMuise Trulssö'n 

Justerare 
,,. 

• .~-.u.U.•-""' '~' • .-·:. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hind Abdul-Wahab 

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 14 maj 2008 

~ ~o~~s anslagstavla, intygar i tjänsten 

1.f.~.;)!.'f«~ 

Sign 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 19 
Information 

IT-verksamheten 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 4 

Sammanträdesprotokoll 

Lennarth Ranson informerar om hur IT-institutionen inom utbildnings
förvaltningen arbetar samt om hur samarbetet med kommunens centrala 
IT-enhet fungerar. 

K valitetsredovisning af Chapmangymnasiet 
Leif Petersson redogör för kvalitetsredovisningen som bl a innehåller: 

- Beskrivning av verksamheten 
- Rutiner för kvalitetsarbetet 
- Sammanfattande verksarnhetsberättelse för arbetslag och arbetsgrupper 
- Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och resultat 

av dessa 
- Förutsättningar 
- Materiella och ekonomiska resurser 
- Arbetet i skolan (processerna) 
- K valitetssäkring av bedömning och betygssättning 
- Resultat 
- Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 5 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

2007.160.042 

§20 
Budgetuppföljning mars 2008 

Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse från budget år 2008 
med minus 3,8 mkr. Resultatet per den 31 mars 2008 uppgår till -2,0 mkr att jämföra 
med budgeterat resultat för samma period,+ 2,7 mkr. 

Verksamhetens netto 
Gymnasieskolan 
Vuxenutbildningen 
Övriga verksamheter 
Reserver 
Avskrivningar 
Finansiella intäkter och kostnader 

Beräknade avvikelser 
- 4,6 
±0 
±0 
+0,8 
±0 
±0 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april 2008, § 15, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna budgetuppföljningsrapport per den 31 mars 2008 och 
att överlämna densamma till kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 6 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kopia till: 
Skolverket 
Akten 

2008.96.619 

§ 21 
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2007 

Enligt förordningen SFS 2005:609 (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skol
väsendet ska varje kommun och skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning 
som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. 

Förutsättningar, arbetet i verksamheterna, utbildningens måluppfyllelse och åtgärder av 
brister ska bl a redovisas. 

Utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse för 2007 
gäller de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen och 
svenska för invandrare. 

Måluppfyllelsen är god inom många områden trots en snäv budget. Måluppfyllelsen 
vad gäller att ge stöd och särskilt stöd till elever som har behov av det är inte tillfreds
ställande. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 april, § 16, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2007 

att verka för att medel ska tillföras nämnden så stöd samt särskilt stöd kan 
ges till alla som omfattas av ett åtgärdsprogram. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 22 
Delegeringsärenden 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 7 

Sammanträdes protokoll 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet: 

Yttrande över betänkandet: "Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas" 
SOU 2007:34). UN2008.40.610 
Rickard Jomshof (sd) ställer sig inte bakom yttrandet. 

Fastställande av förslag till förändrad fördelning av gymnasieprogram 
mellan skolenheterna. UN2008.94.612 

Periodindelning läsåret 2008/2009 baserat på A-dagarnas utläggning, Vuxen
utbildningen. UN2008.91.020 

Lärarnas arbetsår 2008/2009. UN2008.91.020. 

Läsårstider 2008/2009 för Karlskrona kommuns Vuxenutbildning. 
UN2008.90.608. 

Elevärende. UN2008.89.606. 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli. 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§23 
Kurser och konferenser 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 8 

Sammanträdes protokoll 

Det finns inte några kurser att redovisa vid dagens sammanträde. 



rt\j KARLSKRONA 
~KOMMUN 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§24 
Anmälningsärenden 

Kommunala Handikapprådet 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Sign Sign 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 9 

Sammanträdes protokoll 

Sammanträdesprotokoll 
2008-03-05 

§ 28 
Bokslutsdispositioner i samband 
med bokslut för år 2007. 

§ 54 
IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 25 
Övrigt 

Sammanträdesdatum Blad 
30 april 2008 10 

Sammanträdesprotokoll 

Inga övriga ärenden togs upp vid dagens sammanträde. 
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rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

' 

Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 1 

Sammanträdesprotokoll 

Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 4 juni 2008 

§ 26 Information 
IT-enheten 
K valitetsredovisning Törnströmska gymnasiet 
Personalnyckeltal 
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux 

§ 27 Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2008 

§ 28 Sydostsamverkan 

§ 29 Medborgarkontrakt/K valitetsdeklarationer 

§ 30 Utbildningsorganisation, gymnasieskolan år 1 läsåret 2008 - 2009 

§ 31 Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom vård
och omsorgsyrken 

§ 32 Svar på motion "Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv - Wämö
skolan till F-9" 

§ 33 Yttrande om utredning om inrättande av en serviceförvaltning 

§ 34 Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd 
mot olyckor 2008 - 2010 

§ 35 Förslag till sponsringsavtal 

§ 36 Kompletterings val 

§ 37 Delegeringsärenden 

§ 38 Kurser och konferenser 

§ 39 Anmälningsärenden 

§ 40 Övrigt 

Sign 



\1111 
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~KOMMUN 

Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 2 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Plats och tid 

Beslutande 

Kommunhuset Ruthensparre 
onsdagen den 4 juni 2008 kl 08.30- 12.15 

ordförande Ann-Louise Trulsson (m) 
1 :e v ordförande Sofia Bothorp (mp) 
2:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (s) 
ledamot Emma Henning (m) 

Bengt Fröberg (m) 
Peter Christensen (fp ), föredragning tom kl 10.40 
Jörgen Andersson ( c) 
Mikael Karlsson (s) 
Maria Bergqvist (s) 
Bo Bergström (s), tom§ 32, kl 12.00 
Hind Abdul-Wahab (s) 

i ledamots ställe Andreas Nilsson (mp) del av föredragning samt beslutssammanträde fr o m 
kl 10.40 
Stefan Andersson (s) 
Jörgen Anehäll (s), from§ 33, kl 12.00 
Bruno Karlsson (sd) 

ersättare Hans-Göran Håkansson (fp) föredragning tom kl 09.30 
Andreas Nilsson (mp ), föredragning 

Jörgen Anehäll (s) tom§ 32, kl 12.00 

Tjänstemän Göran Palmer, utbildningschef 
Mikael Thomeus, administrativ chef 
Lennarth Ranson, IT-samordnare, föredragning 

Lena Netterstedt, verksamhetscontroller 
Marianne Hansson, personalsekreterare 
Ewa Bellwaldius, ekonom 
Anders Svensson, ekonom 
Karl-Erik Olsson, föredragning 

Sekreterare Kerstin Åkesson 

Utses att justera Sofia Bothorp (mp) 

Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen den 19 Ju n 1 2 o o 8 



~KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄ 

Sekreterare 

{_~ 

.... 'l!P.~:[/~1 ........... . 
Kerstin Åkessor 

Underskrifter 

v? .. ~ ....... ~.2: ........ . 
Ann-Lo ·se Trulsso~ ,... 

...... ~~~····· Sofia Bothorp ~-.. ............ \J . 
Ordförande 

Justerare 

Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 . 3 

Sammanträdes rotokoll 

§ 26 - 40 

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 9 juni 2 O O 8 

~~~;tavla, intygar i tjänsten 

Sign Sign 



j'ii KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§26 
Information 

IT-enheten 
Utgår. 

Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 4 

Sammanträdesprotokoll 

Kvalitetsredovisning Törnströmska gymnasiet 
Karl-Erik Olsson och Håkan Petersson redogör för kvalitetsredovisningen som 
bl a innehåller: 

- Beskrivning av verksamheten 
- Rutiner för kvalitetsarbetet 
- Sammanfattande verksarnhetsberättelse för arbetslag och arbetsgrupper 
- Vidtagna åtgärder på grund av tidigare konstaterade brister och resultat 

av dessa 
- Förutsättningar 
- Arbetet i skolan 
- Resultat 
- Åtgärder med anledning av brister i måluppfyllelsen 

Personalnyckeltal 
Marianne Hansson redogör för personalnyckeltal för utbildningsförvaltningen 
för mätperioden 071201 - 080331, som bl a innehåller: 

- Antal tillsvidareanställda och visstidsanställda 
- Årsarbetare tillsvidareanställda och visstidsanställda 
- Timanställda 
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad 
- Övertid/fyllnadstid 
- S j ukdagar per anställd/kön 
- Sjukdagar per anställd/ålder 
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall 
- Frisknärvaro i procent 

8(4, rl Sign~ 1 Sign 
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~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 5 

Sammanträdesprotokoll 

Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux 
På uppdrag av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen har den frivilliga särskolans organisatoriska tillhörighet 
utretts under våren 2008. 

Uppdragets syfte var att ha eleverna i fokus samt att en eventuell övergång ska 
kunna ske inom budgetram. 

Konsekvenser och slutsatser 
Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning är en heterogen grupp sär 
förutsättningar och behov skiljer sig åt. Genom att integrera de olika utbildningarna 
så de lyder under samma huvudman ges bättre förutsättningar för att elever ske få 
kontakt med elever i samma åldrar. Inkludering och samverkan handlar framför allt 
om kunskaper, attityder och värderingar. Det ställer krav på att strategier skapas i 
syfte att sträva mot inkludering där organisation, undervisning, resurser, resursför
delning och personalens kompetens beaktas, liksom lokalerna och dess utrustning. 
En skolorganisation där eleverna på grund av sin ålder ges möjligheter att möta 
varandra finns också möjligheter att utveckla förståelse för och tolerans mot olik
heter. Strävan bör därför vara att i så stor utsträckning som möjligt undervisa alla 
elever i en sammanhållen skola. Den strävan som ska prägla vidare utveckling bör 
grunda sig på flexibla arbetssätt som strävar mot en inkluderande undervisning. 

I jämförelse med nätverkskommunerna Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjö 
är Karlskrona enda kommunen som samlat alla särskoleformer i ett rektorsområde. 
Fördelarna för eleverna och verksamheten överväger om huvudmannaskapet för 
den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans vuxenutbildning förs över till 
utbildningsförvaltningen. Det praktiska genomförandet av en förändring enligt 
ovan behöver ske i dialog med berörda från båda förvaltningarna. Själva över
gången från en förvaltningen till en annan är av rent administrativ karaktär och 
påverkar personalens nuvarande arbetslagstillhörighet och ledning. 

Sign Sign 
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Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 6 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kopia till: 
Kommunled.förv. 
Akten 

J1 I 

2007.160.042 

§27 
Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2008 

Utbildningsnämndens verksamhet beräknas uppvisa en avvikelse från budget år 2008 
med minus 3,8 mkr. Resultatet per den 30 april 2008 uppgår till - 5,1 mkr att jämföra 
med budgeterat resultat för samma period, - 1,5 mkr. 

Verksamhetens netto 
Gymnasieskolan 
Vuxenutbildningen 
Övriga verksamheter 
Reserver 
Avskrivningar 
Finansiella intäkter och kostnader 

Beräknade avvikelser 
- 4,6 
±0 
±0 
+ 0,7 
±0 
+ 0,1 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 20, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna delårsbokslut med budgetuppföljningsrapport per den 30 april 2008 
och att överlämna densamma till kommunstyrelsen 

att inackorderingstilläggens ersättningsnivåer inte höjs from läsåret 2008/2009 
med 100 kronor per månad 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign Sign 

6-iS 
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Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 7 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kopia till: 2007.184.612 
Sydostsamv.komuner 
Akten 

§ 28 
Sydostsamverkan 

Göran Palmer redovisar de uppdrag som arbetsgrupper inom Sydostsamverkan har 
jobbat med. Dessa är: 

•Förslag till gemensam beräkningsgrund för interkommunala ersättningar 
•Förslag till gemensam intagningsorganisation 
•Förslag till ny samverkansmodell och nytt avtal 

Utbildningsnämnden beslutar 

att bifalla förslaget till gemensam beräkningsgrund för interkommunala 
ersättningar 

att bifalla förslag till gemensam intagningsorganisation 

att bifalla förslag till ny samverkansmodell och nytt avtal. 

Sign Sign 
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Sammanträdesdatum Blad 
4juni2008 8 

UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 
Kopia till: 
L N etterstedt 
Akten 

§ 29 
Medborgarkontrakt/Kvalitetsdeklarationer 

2007.161.106 

Enligt kommunfullmäktigebeslut från juni 2007 ska varje nämnd ta fram med
borgarkontrakt för olika ansvarsområden. Enligt samma beslut ska dessa användas 
från 1 juli 2008. 

Utbildningsnämnden anser att i den framtagna Skolplanen 2007-2010 för utbildnings
nämnden i Karlskrona kommun finns alla de utfästelser/löften som nämnden ger och 
att den motsvarar det efterfrågade medborgarkontraktet. 

Motprestationer från brukarnas sida är att man närvarar och deltar i skolornas under
visning samt övriga aktiviteter. Dessutom ska man efterleva de regler som gäller. 

Är brukaren inte nöjd så kontaktas ansvarig rektor alternativt förvaltningschefen. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 22, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att besluta enligt ovan. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign Sign 
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Kopia till: 
Int.sekr 
R/Ch 
Akten 

2007.235.612 

§ 30 
Förslag till utbildningsorganisation, gymnasieskolan år 1läsåret2008-2009 

Förslag till utbildningsorganisation för läsåret 2008/2009 avseende gymnasie
program och intagningsplatser år 1 har planerats i samråd med samtliga berörda. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 23, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna förslag till utbildningsorganisation för de kommunala 
gymnasieskolorna i Karlskrona år 1 läsåret 2008-2009 

att till utbildningschefen delegera rätten att vid behov justera den av 
utbildningsnämnden beslutade organisationen inför den slutliga 
intagningen med tanke på att utbildningsnämndens beslut om in
tagningsorganisationen sker innan intagningsenheten erhållit de 
sökandes slutliga meritvärden. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign Sign 
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Kopia till: 
Kommunfullm. 
Akten 

2008.136.612 

§ 31 
Redovisning av fullmäktigeuppdrag att starta lärlingsprogram inom 
vård- och omsorgsyrken 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2007 "att ge utbildningsnämnden i 
uppdrag för och starta lärlingsprogram inom vård- och omsorgsyrken". 

Utbildningsförvaltningen har under våren 2008 diskuterat uppdraget med 
äldreförvaltningen. Vi har också till Myndigheten för skolutveckling ansökt om 
deltagande i försöksverksamheten med lärlingsutbildning inom Omvårdnads
programmet (16 elevplatser av de ordinarie 32), vilket beviljats med 25 tkr per 
plats och läsår. 

Äldreförvaltningens ledning är tveksam till lärlingsmodell inom omvårdnadsut
bildningen. De ser risker för utbildningens kvalitet och har dessutom förutsatt att 
lärlingsplatserna skulle bli utöver våra ordinarie 32 elevplatser på Omvårdnads
programmet. Det säger också att tiden är för knapp att börja lärlingsutbildningen 
till hösten 2008 utan lämnar en öppning för hösten 2009. Då statens försöks
verksamhet med lärlingsutbildning är en treårig satsning är det sannolikt inte 
möjligt med start hösten 2009. En Permanent modell för lärlingsutbildning finns 
i förslaget till ny gymnasiereform vilken är tänkt träda i kraft 2011. 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att lämna 
följande svar till kommunfullmäktige 

att utbildningsnämnden tyvärr inte kan starta lärlingsprogram inom vård
och omsorgsyrken då det under innevarande år saknas platser och hand
ledare för denna verksamhet inom äldreförvaltningen vilken är den 
största avnämaren för våra elever inom omvårdnadsutbildningen. 
Äldreförvaltningen har meddelat möjligheten att eventuellt kunna planera 
med lärlingsutbildning till hösten 2009 vilket sannolikt är för sent för 
deltagande i den statliga försöksverksamheten som löper under tre år 
inför planerad gymnasiereform med start 2011. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 

Sign Sign 
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Kopia till: 
Kommunfullm. 
Akten 

2008.61.611 

§ 32 
Svar på motion "Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv -
Wämöskolan till F - 9" 

Christina Mattisson (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tullskolan 
blir nytt centrum för föreningsliv som ersättning för den föreningsverksamhet som 
idag finns på Strandgården (Pottholmen). Motionen innehåller även föreslaget att 
etablera en F-9 skola på nuvarande Wämöskolan. 

Strandgården hyrs av idrotts- och fritidsförvaltningen som sedan hyr ut till olika 
föreningar och organisationer. 
Ingen av den föreningsverksamhet som avses i motionen har anknytning till 
utbildningsförvaltningen. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 26, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att motionen "Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv - Wämöskolan 
F-9" inte berör utbildningsnämndens verksamhet. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign Sign 
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Akten 

1.-rl 

2008.81.001 

§ 33 
Yttrande om utredning om inrättande av en serviceförvaltning 

Kommunstyrelsen gav den 6 november 2007 kommunchefen i uppdrag att utreda 
lämna förslag samt planera för inrättande av en serviceförvaltning från den 1 juli 
2008. Tidpunkten för inrättandet har därefter förskjutits till hösten 2008. Utrednings
gruppen har bestått av sex personer från kommunledningsförvaltningen. Förvaltnings
cheferna uppmanades att som ett underlag för utredningsarbetet redogöra för vilka 
gemensamma funktioner inom respektive förvaltning som idag ses som möjliga att 
ingå i en serviceförvaltning. 
Utifrån detta underlag har utredningsgruppen gjort en bedömning av vilka uppgifter 
som är lämpliga att i dagsläget föreslås ingå i en gemensam serviceförvaltning. De 
kriterier som använts är om det är någon vinst med att förändra och om det är 
rationellt. 

De verksamheter som man vill föra över från utbildningsnämndens område till 
serviceförvaltningen utmärks av god kvalitet och hög kostnadseffektivitet. 

Gemensam kostproduktion 
Utbildningsnämnden anser att om det ska bildas en gemensam kostenhet inom 
kommunen så bör även utbildningsförvaltningens kök ingå i denna. Det förutsätter 
dock att den gemensamma kostenheten innefattar all kostverksamhet som bedrivs 
inom kommunen. 
Gymnasieskolans skolmåltidsverksamhet karaktäriseras av god kvalitet och hög 
kostnadseffektivitet varför utbildningsnämnden inte ser någon anledning att över
föra denna verksamhet till serviceförvaltningen om dess kostenhet inte ska omfatta 
all kostverksamhet i kommunen. Den samverkan när det gäller kostproduktion 
mellan olika förvaltningar som idag sker bör i så fall utvecklas vidare. 

Ekonomi- och personaladministration 
Utbildningsnämnden avstyrker förslaget att de 2,0 ekonomiassistenttjänstema som 
föreslås i utredningen ska föras över till serviceförvaltningen. 

Leasingbilar, transporter och fordons hantering 
Utbildningsnämnden har ingen invändning mot förslaget i den del som avser 
administration av leasingbilar. En samordnad transportplanering mellan för
valtningarna kan säkerligen också ge rationaliseringsvinster för kommunen. 

Utbildningsnämnden avstyrker dock förslaget att AV-centralens transportverksamhet 
ska överföras till serviceförvaltningen. 

Sign Sign 
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Tryckeri och posthantering 
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot att kommunens gemensamma tryckeri, 
Psilander Grafiska, och posthantering förs över till serviceförvaltningen. En över
föring av tryckeriet till serviceförvaltningen innebär en bättre möjlighet till styrning 
av utskriftsflöden eftersom IT-enheten som kommer att äga alla skrivare och Psilander 
Grafiska kommer att tillhöra samma förvaltning. 

Övriga verksamheter 
När det gäller överföringen av avdelningen för konsult och service från kommun
ledningsförvaltningen till serviceförvaltningen så har utbildningsnämnden inget att 
erinra så länge detta inte innebär en försämring för nämndens verksamheter vad 
avser service och påverkansmöjligheter. 

Utredningsgruppen föreslår ingen förändring avd gäller verksamheterna lokalvård 
och verksamhetsservice samt nämndssekreterare och diarier, utbildningsnämnden har 
ingen avvikande uppfattning. 

Ekonomi 
Inrättandet av en serviceförvaltning kommer att kräva en omfördelning av ekonomiska 
medel. Hur denna omfördelning ska gå till finns inte beskrivet i utredningen. Beslut om 
hur denna omfördelning ska gå till måste ske i nära samverkan med avlämnande för
valtning och olika modeller bör kunna användas för olika verksamheter. 
Utbildningsnämnden föreslår att budgetmedel för de verksamheter som övergår till 
serviceförvaltningen kvarstannar hos förvaltningen. Förvaltningen får därefter köpa 
de tjänster som serviceförvaltningen levererar enligt avtal mellan förvaltningarna. 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta 

att anta förslag till yttrande avseende den blivande serviceförvaltningens 
innehåll. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på Femklöverns vägnar följande ändring i första och andra styckena 
under rubriken Gemensam kostproduktion: "Utbildningsnämnden anser att om det ska 
bildas en gemensam kostenhet inom kommunen så bör utbildningsförvaltningens kök 
ingå i denna. 
Gymnasieskolans skolmåltidsverksamhet karaktäriseras av god kvalitet och hög 
kostnadseffektivitet. Den samverkan när det gäller kostproduktion mellan olika 
förvaltningar som idag sker bör i så fall utvecklas vidare." 

Eva-Marie Malmgren (s) yrkar på Socialdemokraternas vägnar 
att man från utbildningsnämnden säger nej till gemensam kostenhet. Möjligen 

kan man utreda möjligheten att slå ihop barn- och ungdomsförvaltningens och 
utbildningsförvaltningens kostenheter. 

Sammanträdet ajournering 

Sign Sign 
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Ordföranden konstaterar att det finns tre olika förslag; 
1. Förvaltningens förslag 
2. Femklöverns yrkande 
3. Socialdemokraternas yrkande 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utbildningsnämnden 
beslutar enligt Femklöverns yrkande. 

Votering begärs. 

Ordföranden beslutar att Femklöverns förslag är huvudförslag och ställer 
proposition på förvaltningens förslag mot socialdemokraternas förslag. 
Utbildningsnämnden beslutar att socialdemokraternas förslag blir motförslag. 

Följande voteringsordning godkänns: Den som vill bifalla Femklöverns förslag röstar 
ja, den som vill bifalla socialdemokraternas förslag röstar nej. 

Utbildningsnämnden beslutar med 6 ja-röster mot 6 nej-röster, en som avstår och med 
ordförandes utslagsröst att besluta enligt Femklöverns förslag. 

Följande röstar ja: Ann-Louise Trulsson (m), Sofia Bothorp (mp), Emma Henning (m), 
Bengt Fröberg (m), Jörgen Andersson ( c) och Andreas Nilsson (mp ). 
Följande röstar nej: Eva-Marie Malmberg (s), Mikael Karlsson (s), Maria Bergqvist (s), 
Hind Abdul-Wahab (s), Stefan Andersson (s) och Jörgen Anehäll (s). 
Avstår: Bruno Carlsson (sd). 

Utbildningsnämnden beslutar således 

att anta förslag till yttrande avseende den blivande serviceförvaltningens innehåll 
med ändring i första och andra styckena under rubriken Gemensam kost
produktion: "Utbildningsnämnden anser att om det ska bildas en gemensam 
kostenhet inom kommunen så bör utbildningsförvaltningens kök ingå 
i denna. 
Gymnasieskolans skolmåltidsverksamhet karaktäriseras av god kvalitet och hög 
kostnadseffektivitet. Den samverkan när det gäller kostproduktion mellan olika 
förvaltningar som idag sker bör i så fall utvecklas vidare." 

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sign Sign 
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Kopia till: 
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Akten 

2008.3.178 

§ 34 
Prestationsmål enligt kommunens handlingsprogram för förebyggande 
verksamhet till skydd mot olyckor 2008 - 2010 

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1januari2004. Den 
ersatte då den gamla Räddningstjänstlagen. I den "nya" lagen har bladen enskildes 
(privatpersoner, företag och organisationer) ansvar för att själv skydda sig mot 
olyckor förtydligats. Lagen skall också förbättra möjligheterna för enskilda, 
kommuner och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och konsekvenserna 
av dem. 

Enligt lagen ska kommunen varje mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige antog vid 
sitt sammanträde i december 2007 ett handlingsprogram för perioden 2008-2010. 
Syftet med handlingsprogrammet är att ge ett likvärdigt och tillfredsställande skydd 
mot olyckor i hela landet med hänsyn till de lokala förhållandena avseende människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö. 

Förslag på prestationsmål för utbildningsförvaltningen 2008 - 2010: 
1. Under 2009 skall förutsättningarna utredas att installera s k alkolås i samtliga 

motordrivna fordon som ägs eller leasas av utbildningsförvaltningen. 

2. Under 2008 skall utbildningsförvaltningen hos tekniska förvaltningen begära 
farthindrande åtgärder mellan de två gymnasiekvarteren på Trossö för att öka 
trafiksäkerheten samt övergångsställe på Ö Hamngatan för att öka trafiksäkerheten. 

3. När skolorna anordnar aktiviteter utanför skolans område (exkursioner, studie
besök, utflykter etc) skall det alltid finnas med en i personalen som genomgått 
HLR-utbildning (hjärt-lungräddning). 

Vidare ska utbildningsförvaltningen delta i arbetet omkring andra säkerhetsfrågor 
som berör nämndens verksamhetsområde men som samordnas av andra förvaltningar. 

Sign Sign 
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 28, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att anta de ovan redovisade prestationsmålen med komplettering för 
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor 2008 -2010 

att utbildningsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra säkerhets
frågor som berör nämndens verksamhetsområde men samordnas av 
andra förvaltningar 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign Sign 
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Kopia till: 
MLiedholm 
Akten 

2008.137.106 

§ 35 
Förslag till sponsringsavtal 

Ehrensvärdska gymnasiet har problem att finansiera den grundläggande IT-struktur 
som anses vara nödvändig för att skapa en bra lärmiljö för våra elever. Att förbättra 
denna IT-struktur är nödvändigt för att entusiasmera elever inom IT-området. Att 
visa dem möjliga framtida karriärvägar inom IT-området, något som är viktigt för 
regionens kompetensförsörjning i framtiden, blir naturligt om man använder IT-
hj älpmedel som ett naturligt stöd i vardagen. Dessutom är det viktigt att ge eleverna 
fler kontakter med regionens teknikföretag. 

Förslag till lösning 
• Ett sponsorpaket som erbjuds till bolagen inom TelecomCity och 

Industrigruppen 
• Paketet är ett 3-årigt sponsoravtal där bolaget förbinder sig att skänka x antal 

datorer (enligt kommunens IT-enhets kravspecifikation, beroende på 
upphandling ca 3 500 kr exkl moms/dator) 

• För varje dator man skänker får man tre elever (en från varje årskurs) kopplade 
till bolaget (tanken här är att skapa nätverk, kopplingen behöver utarbetas -men 
kan vara mentorskap, praktikplats etc). Om man inte har möjlighet att ta emot 
elever så kan man naturligtvis sponsra datorer ändå, men eventuellt kan det då 
bli svårt för bolaget att få kostnaden som avdragsgill. 

• Datorernas skärmbaksida "stripas" med sponsorernas logga med en text 
• Vid skolans entre ställs också upp en vägg med sponsorerna och deras loggor. 

Detta görs även virtuellt på skolans hemsida. 
• Det lägsta behovet är 100 datorer till augusti 2008 men förhoppningen är att 

kunna växla upp det till att varje elev har en personlig dator. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 maj 2008, § 30, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna förslaget till sponsoravtal mellan berörda företag och Ehrensvärdska 
gymnasiet 

att uppdra åt skolledningen vid Ehrensvärdska gymnasiet att upprätta sponsor
avtalet i samråd med kommunjuristen 

att uppdra åt skolledningen vid Ehrensvärdska gymnasiet att kontakta berörda/ 
intresserade företag i ärendet 

att skolledningen återrapporterar resultatet av sponsorförslaget hösten 2008. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign 
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§ 36 
Kompletteringsval 

Utbildningsnämnden beslutar 

Sammanträdesdatum Blad 
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Sammanträdesprotokoll 
2008.101.102 

att välja Andreas Nilsson (mp) som ersättare i arbetsutskottet 

att välja Jörgen Anehäll (s) som kontaktpolitiker för Ehrensvärdska gymnasiet 

att välja Aron Jonsson (m) som kontaktpolitiker för Fischerströmska gymnasiet. 

Sign Sign 
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Sammanträdesprotokoll 

Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet: 

Förordnande av vikarierande rektor/chef på respektive enhet under sommar
semestrarna. UN2008.6.023 

Lärarnas arbetsår 2008/2009 för gymnasieskolorna. UN2008.32.020 

Yttrande över detaljplan för kv Kölen m fl, Karlskrona kommun. UN2008.39.214 

Yttrande över detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona kommun. 
UN2008.69.214 

Yttrande över detaljplan för del av Rödeby 3: 1, Karlskrona kommun. UN2007.258.214 

Yttrande över detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Karlskrona kommun. 
UN2007.155.214 

Yttrande över detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Karlskrona kommun. UN2008.54.214 

Yttrande över detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun. 
UN2008.38.214 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli. 

Sign Sign 
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Kurser och konferenser 

Ett antal kurser redovisas. 

Sign Sign 
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Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens allmänna utskott 
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§ 37 
Avsägelser av kommunala uppdrag 

§ 38 
Kommunala val 

§ 42 
Årsredovisning för år 2007 Karlskrona 
kommun 

§ 43 
Revisionsberättelse år 2007 och beslut 
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
nämnderna och de enskilda förtroende
valda i dessa organ 

§ 45 
Budget- och verksamhetsuppföljning 
februari 2008 för Karlskrona kommun 

§ 47 
Balansförteckning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag 
den 1 april 2008. 

§ 83 
Yttrande över betänkandet- Skolgång 
för barn som skall avvisas eller utvisas 

§ 35 
Budgetuppföljning per den 31 mars 
2008 
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Ordföranden, Eva-Marie Malmgren och Göran Palmer önskade alla en trevlig 
sommar. 

Sign Sign 
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Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 september 2008 

§ 41 Information 
SALA-IDA 

§ 42 Budgetuppföljning juli 2008 

§ 43 Förslag till treårsbudget 2009 - 2011 

§ 44 Förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsnämnden läsåret 2008/2009 

§ 45 Representation i Kommunrådet 

§ 46 Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn 
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun 
(Mikael Elias Teoretiska Gymnasium) 

§ 47 Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn 
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun (NTl
gymnasiet) 

§ 48 Yttrande angående ansökan från Baggium Utbildning AB om utökning av statlig 
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 

§ 49 Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 

§ 50 Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig tillsyn 
och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 

§ 51 Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun 

§ 52 Delegeringsärenden 

§ 53 Kurser och konferenser 

§ 54 Anmälningsärenden 

§ 55 Övrigt 

Sign 
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Sammanträdesprotokoll 

onsdagen den 3 september 2008 kl 08.30 - 11.45 

Beslutande ordförande 
2:e v ordförande 
ledamot 

Ann-Louise Trulsson (m) 
Eva-Marie Malmgren (s) 
Emma Henning (m) 
Bengt Fröberg (m) 
Peter Christensen (fp) 
Jörgen Andersson ( c) 
Mikael Karlsson ( s) 
Maria Bergqvist (s) 
Bo Bergström (s) 
Hind Abdul-Wahab (s) 
Richard Jomshof (sd) 

i ledamots ställe Andreas Nilsson (mp) 

ersättare 

Tjänstemän 

Sekreterare 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Anna-Lee Wittenby- Bougarta (s) 

Hans-Göran Håkansson ( fp) 
Cecilia F agerström ( c) 
Stefan Andersson (s) 
Jörgen Anehäll ( s) 
Bruno Carlsson (sd) föredragning, tom kl 11.00 

Göran Palmer, utbildningschef 
Mikael Thomeus, administrativ chef 
Ewa Bellwaldius, ekonom 
Anders Svensson, ekonom 
Maria V altonen, lärare, föredragning 

Ann-Christine Bohman, lärare, föredragning 

Kerstin Åkesson 

Bengt Fröberg (m) 

Utbildningsförvaltningen den 8 september 2008 
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Ordförande ;g:·~~---········· Ann-L~ T~~~~~- . ..,. 
:;..:.:.=~~~~~~--. 

Justerare 
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Sammanträdesprotokoll 

§ 41 - 55 

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 september 2008 

C~n its~å ko ... ·m:iens anslagstavla, intygar i tjänsten 

~' ~ .. ~ ............ ~-
\ 

Sign 
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§ 41 
Information 

SALA-IDA och ATHENA 

Sammanträdesprotokoll 

Ann-Christine Bohman informerar om projekt som har genomförts och genomförs på 
skolorna med medel från SALA-IDA (SKL) och ATHENA (programmet för globalt 
utbyte inom yrkesutbildning). 

Pågående projekt detta läsår är: 
Ledning och samordning av det kommunala partnerskapet 
Skolkompassen 
Skills for future 
Lupp 
Athena Bangladesh 
Athena Sydafrika 
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Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 

2007.160.042 

§ 42 
Budgetuppföljning juli 2008 

Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget 
år 2008 inklusive tilläggs budget med 3, 7 mkr. Resultatet per den 31 juli 2008 uppgår 
till +3,7 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, +2,0 mkr. 

Verksamhetens netto 
Gymnasieskolan 
Vuxenutbildningen 
Övriga verksamheter 
Reserver 
Avskrivningar 
Finansiella intäkter och kostnader 

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

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 33, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta · 

att godkänna budgetuppföljning per den 31 juli 2008 och att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Kopia till: 
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2008.156.042 

§ 43 
Förslag till treårsbudget 2009 - 2011 

Följande finansiella målsättningar utgör grund för budgetdirektiven 2009-2011: 

• Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag vartdera året 2009, 2010 och 2011 

• De investeringar som ska täckas av framtida skatteuttag skall i princip begränsas till 
respektive års avskrivningsmedel 

• Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och kostnadsbesparingar 
kan finansieras med nya lån 

• Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det positiva 
resultatet för respektive år. 

Planerade förändringar 

Köp/sälj annan skolhuvudman (nuvarande) 
Utbildningsförvaltningen beräknar att ha hos andra kommuner i genomsnitt 138 elever 
2009, 133 elever 2010 och 127 elever 2011. Förvaltningen har som grund till sina 
beräkningar att 5,5 % av eleverna väljer att studera hos annan kommunal 
skolhuvudman. När det gäller fristående skolhuvudmän beräknas i genomsnitt 288 
elever 2009, 278 elever 2010 och 267 elever 2011. Förvaltningen har i sina beräkningar 
kalkylerat med att 11,5 % av eleverna väljer att studera hos fristående skolhuvudman. 
När det gäller inflödet av elever från andra kommuner har följande prognoser gjorts. 
För 2009 beräknas inflödet var i genomsnitt 351elever,2010 339 elever samt 2011 325 
elever. Förvaltningen prognostiserar med minskningar från 2008 års elevvolymer, 356, 
detta eftersom antalet elever i regionen kommer att minska. 

Busskort/Inackorderingstillägg 
Budgetanpassning av busskorten eftersom dessa kostnader ökade på grund av nya och 
flera zonindelningar med nya prissättningar 2008. Elevminskningarna reducerar 
kostnadsökningen. Ökat antal inackorderingstillägg, för lågt budgeterat antal 2008. 
Under senare tid har vi funnit att de inackorderade eleverna gör avhopp i minskad 
omfattning än tidigare. 

Köp av verksamhet internt 
Eftersom elevvolymerna minskar kommer pengar att frigöras. Inför 2008 budgeterades 
med 2 489 elever. För de kommande åren har budgeterats med 2 372 elever 2009, 2 326 
elever 2010 samt med 2 229 elever 2011. Marginalkostnaden beräknas till ca 45 tkr per 
elev. 

Sign 
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I samband med att antalet elever minskar skapas utrymme för att öka lärartätheten. 2010 
kommer utbildningsförvaltningen att kunna utöka med 2,0 årsarbetare och 2011 kan det 
bli en ytterligare utökning med 10,0 årsarbetare. Det ökade antalet lärare bör i stor 
utsträckning användas för att ge stöd till elever med särskilda behov. 

Lokalförändringar 
Eftersom lärlingsprogrammet kommer att rymmas i befintliga lokaler på Trossö 
kommer utbildningsförvaltningen att lämna befintliga lokaler för Lärlingsprogrammet i 
Jämjö from läsåret 2009/2010. Detta innebär en besparing på helår med 456 tkr. I och 
med att kärnämnesundervisningen för programmen ute på Rosenholm är förlagd där har 
utbildningsförvaltningen fått utöka med lokaler och göra vissa ändamålsenliga 
ombyggnader på Rosenholm. Under 2008 färdigställs även etapp 3 av Östersjöskolans 
ombyggnad. 

Lokalförändringar kommer att ske för Vuxenutbildningen i samband med utflyttning 
från Gräsvik. Eftersom vuxenutbildningen ännu inte ryms inom gymnasieskolans 
befintliga lokaler kommer vi att behöva hyra andra lokaler för denna verksamhet. 

IT-utbyggnad 
Det finns ett ständigt behov av att utöka antalet datorer i verksamheten. Detta för att 
möjliggöra förändrade undervisningsmetoder. Vi planerar att utöka antalet datorer 2011 
i samband med att utrymme skapas i samband med elevminskningarna. För Time
programmet prövas i samverkan med programmets utvecklingsråd en så kallad ACE
klient, virtuell arbetsplats, för att bättre möta företagens behov/önskemål. 

Minskad reserv 
En "säkerhetsmarginal" ska finnas för att möjliggöra viss handlingsberedskap. En sådan 
reserv bör enligt direktiven uppgå till minst 1 % av nämndens nettokostnader. Vår 
uppgår till 0,8 %. Förutom denna reserv har vi även en reserv för omställnings
kostnader, 800 tkr. Om vi räknar i denna uppgår säkerhetsmarginalen till 1,2 %. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 34, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget 2009 

att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till plan för åren 
2010-2011. 

Yrkanden 
Peter Christensen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. 

Socialdemokraterna deltar ej i beslutet och lämnar en röstförklaring, se bilaga. 
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 
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Kopia till: 
R/Ch 
Akten 

2008.187.026 

§ 44 
Förslag till reviderad Jämställdhetsplan för utbildningsnämnden läsåret 08/09 

Maria Valtonen redogör för förslag till reviderad Jämställdhetsplan för utbildnings
förvaltningens verksamheter som arbetats fram av utbildningsförvaltningens 
jämställdhetsgrupp. Den reviderade planen bygger på Karlskrona kommuns 
Jämställdhetsplan och behandlar de fyra målområdena tillväxt, sysselsättning, 
jämställdhetsperspektiv i verksamheten och makt. 

Elevperspektivet har enligt centrala direktiv från i år lyfts över till Likabehandlings
planerna för varje skola. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 35, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att fastställa förslag till Jämställdhetsplan för utbildningsnämnden 
läsåret 2008/2009. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Sign 
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Kopia till: 2008.188.701 
Kommunledningsförvaltningen 
Daniel Timms 
Akten 

§ 45 
Representant i Kommunrådet 

Utbildningsnämnden har sedan lång tid en representant i det övergripande Kommun
rådet (Svarte Petter). 
Rådets uppgift är att söka nya utvägar och gemensamma lösningar för enskilda barn 
och ungdomar och deras familjer. Då den egna nämndens ansträngningar inte gett 
resultat söker man i rådet efter övergripande gemensamma lösningar över nämnds
gränserna. 

Utbildningsnämnden representeras idag av kurator Jorun Nilsen, Ehrensvärdska 
gymnasiet, men kommer att lämna uppdraget hösten 2008. På grund av detta 
föreslår utbildningsförvaltningen att kurator Daniel Timms, Törnströmska gymnasiet 
blir nämndens nya representant. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 36, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att utse Daniel Timms att vara nämndens representant i Kommunrådet 
(Svarte Petter) from den 15 september 2008. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag. 

IW I Sign 
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Kopia till: 
Skolverket 
Akten 

2008 .97 .631 

§ 46 
Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig 
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona 
kommun (Mikael Elias Teoretiska gymnasium) 

Nordens Tekniker Institut AB har för Mikael Elias Teoretiska Gymnasium hos 
Skolverket ansökt om att från höstterminen 2009 få komplettera sin befintliga 
gymnasieskola i Karlskrona med naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, 
där bl a inriktningarna ej var angivna vid ansökningstillfället. 

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 30 st per årskurs vilket ger 90 
elever per program och en utökning med totalt 180 elever år 2011. Både 
naturvetenskaps- och teknikprogrammet kommer att ha allmänna inriktningar där 
slutligt val av inriktning/inriktningar antagligen görs beroende på elevernas val. 
Kommunens gymnasieskola har dessa inriktningar samt ytterligare några profilkurser 
på teknikprogrammet. Kommunen har även större förutsättningar att erbjuda 
alternativa kurser genom den bredd som den kommunala skolan har på valbara kurser 
och individuella val och med den nära nog samlokalisering som de fyra 
gymnasieskolorna har i Karlskrona. Ur detta perspektiv tillför inte Mikael Elias sökta 
utbildningar något nytt till det befintliga utbildningsutbudet i Karlskrona. 

Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast 
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor 
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. 

Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både 
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla sin kvalitet när 
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste åren är att elevantalet i regionen 
minskar med 20-25 % och i det perspektivet klarar varken den kommunala skolan eller 
befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av befintliga verksamheter. 

I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för 
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat 
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen 
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat 
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av 
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall 
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte 
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska 
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bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god 
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors 
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en 
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram, 
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För 
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en 
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår 
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till 
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan 
ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Mikael Elias har valt att 
enbart ansöka om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan och med 
relativt få elever per program. Om Mikael Elias medges tillstånd till sin begärda 
utökning innebär det antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små 
elevgrupper eller att endera parten lägger ned ett eller flera program. 

Den samlade bedömningen blir därför att Mikael Elias sökta utbildningar inte på något 
sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna 
inom region sydost. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 37, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att överlämna ovanstående yttrande till Skolverket 

Yrkanden 
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets förslag. 
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2008.98.631 

§ 47 
Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig 
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlskrona 
kommun (NTI-gymnasiet) 

Nordens Tekniker Institut AB (NTI) har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 
2009 få komplettera sin befintliga gymnasieskola i Karlskrona med medieprogram och 
handelsutbildning där bl a inriktningarna ej var angivna vid ansökningstillfället. 

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 3 0 st per årskurs vilket ger 90 
elever per program och en utökning med totalt 180 elever. Både handels- och 
medieutbildningen kommer att ha allmänna inriktningar där slutligt val av 
inriktning/inriktningar antagligen görs beroende på elevernas val. Kommunens 
gymnasieskola har enligt bifogade kursplaner dessa inriktningar eller kan erbjuda 
motsvarande som valbara kurser. Enda skillnaden är några enstaka kurser inom turism 
som saknas hos kommunens handelsutbildning. A andra sidan har kommunen större 
förutsättningar att erbjuda alternativa kurser genom den bredd som den kommunala 
skolan har på valbara kurser och individuella val och med den nära nog sam
lokalisering som de fyra gymnasieskolorna har i Karlskrona. Ur detta perspektiv tillför 
inte NTI:s sökta utbildningar något nytt till det befintliga utbildningsutbudet i 
Karlskrona. 

Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast 
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor 
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. 

Alltför många alternativ kan emellertid bidra till att befintliga gymnasieskolor, både 
kommunala och fristående, får stora svårigheter att upprätthålla sin kvalitet när 
elevantalet sjunker. Det som händer de närmaste åren är att elevantalet i regionen 
minskar med 20-25 % och i det perspektivet klarar varken den kommunala skolan eller 
befintliga friskolor nya etableringar eller utökningar av befintliga verksamheter. 

I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för 
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat 
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen 
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat 
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av 
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall 
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte 
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska 
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bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god 
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors 
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolornas har hittills haft en 
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram, 
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För 
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en 
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår 
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till 
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer nämnvärt från den kommunala 
skolan ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. NTI har valt att 
enbart ansöka om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan och med få 
elever per program. Om NTI medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det 
antingen ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att endera 
parten lägger ned ett eller flera program. 

Den samlade bedömningen blir därför att NTI:s sökta utbildningar inte på något sätt 
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom 
region sydost. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 38, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att överlämna ovanstående yttrande till Skolverket 

Yrkanden 
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Jr I~ I Sign 
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2008.83 .631 

§ 48 
Yttrande angående ansökan från Baggium Utbildning AB om utökning av 
statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar 
kommun 

Baggium Utbildning AB (Baggium) har hos Skolverket ansökt om att från 
höstterminen 2009 få utöka Kalmar Praktiska Gymnasium med två specialutformade 
program närliggande dels hantverksprogrammet och dels livsmedelsprogrammet. 

Antalet elever på de sökta utbildningarna beräknas till 5 st per årskurs och program 
vilket ger en utökning med 30 elever år 2011. Skolan har idag 108 elever. 

Hantverksprogrammet är ur elevsynpunkt väl representerat i region sydost och finns, 
förutom inom den kommunala skolan i Karlskrona, på nära orter som Kalmar, Nybro, 
Lessebo, Torsås m fl. Även livsmedelsprogrammet finns i bl a Karlskrona och 
Kalmar. Karlskrona har också ett kommunalt lärlingsprogram med ett upplägg som 
påminner mycket om den sökta skolans. I Karlskrona startar även Baggium upp 
motsvarande utbildning från läsåret 2008/09. Ur elevsynpunkt finns därmed både 
valfrihet och ett stort utbud av utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och i regionen 
som helhet. 

Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast 
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor i 
kommunen, åtminstone i inledningsskedet. 

I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för 
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat 
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen 
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat 
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av 
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall 
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte 
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska 
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god 
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors 
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har 
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp, ibland 
även med viss tveksamhet. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår 
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till 
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan 
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ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Baggium har valt att ansöka 
om utbildningar som redan finns i den kommunala skolan i Karlskrona, Kalmar och på 
många andra orter i regionen. Samtliga utbildningar har dessutom relativt få elever per 
program. Ett medgivande till Baggium att utöka sin befintliga skola i Kalmar medför 
ytterligare en risk att kommunala utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och på andra 
orter i sydost kommer att få läggas ned. 

Om Baggium medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen 
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera 
aktörer får lägga ned ett eller flera program. 

Den samlade bedömningen blir därför att Baggiums sökta utbildningar inte på något 
sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna 
inom region sydost. 

Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de 
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om 
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds 
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner 
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 39, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att överlämna ovanstående yttrande till Skolverket 

att ställa sig bakom Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till Skolverket 
angående Baggium Utbildning AB:s ansökan om utbildningar i Kalmar kommun 

Yrkanden 
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 49 
Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och 
rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 

Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2009 få 
utöka John Bauergymnasiet i Kalmar med teknikprogrammet inriktning IT. 

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 28 st per årskurs vilket ger en 
utökning med 84 elever år 2011. Skolan har idag ca 3 3 5 elever. 

Teknikprogrammet är ur elevsynpunkt väl representerat i region sydost och finns, 
förutom i den kommunala skolan i Karlskrona, på nära orter som Kalmar, Nybro, 
Emmaboda, m fl. Sammanlagt finns teknikprogrammet i 10 av 13 kommuners 
gymnasieskolor i region sydost. Ur elevsynpunkt finns därmed både valfrihet och ett 
stort utbud av utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och i regionen som helhet. 

Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast 
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor 
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. 

I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för 
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat 
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen 
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat 
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av 
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall 
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte 
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska 
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god 
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors 
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en 
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram, 
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För 
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en 
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår 
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till 
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan 
ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Drivkraft Värend har valt att 
ansöka om en utbildning som redan finns i den kommunala skolan i Karlskrona, 
Kalmar och på många andra orter i regionen (10 av 13 orter). Samtliga utbildningar 
har dessutom relativt få elever per program. Som framgår av bilaga 1 finns det även en 
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ansökan om start av teknikprogrammet i Karlskrona. Med ett medgivande till 
Drivkraft Värend finns därigenom en ytterligare risk att teknikprogrammet kan 
försvinna som en kommunal utbildning i Karlskrona. 

Om Drivkraft Värend medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen 
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera 
aktörer får lägga ned ett eller flera program. 

Den samlade bedömningen blir därför att Drivkraft Värends sökta utbildning inte på 
något sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande 
kommunerna inom region sydost. 

Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de 
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om 
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds 
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner 
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 40, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att överlämna ovanstående yttrande till Skolverket 

att ställa sig bakom Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till Skolverket 
angående Drivkraft Värends AB ansökan om utbildning i Kalmar kommun 

Yrkanden 
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 50 
Yttrande angående ansökan från Nordens Tekniker Institut AB om statlig 
tillsyn och rätt till bidrag till en fristående gymnasieskola i Kalmar kommun 

Nordens Tekniker Institut AB (NTI) har hos Skolverket ansökt om att från 
höstterminen 2009 få utöka Dextergymnasiet i Kalmar med: 
* byggutbildning 30 elever per årskurs 
* energiutbildning 30 "-
* fordonsutbildning 30 "-
* hantverksutbildning 30 "-
*industriutbildning 30 "-

Totalt innebär detta en utökning av befintlig skola med 450 elever år 2011. 

Programmen som NTI vill utöka med återfinns på mellan 5 och 8 kommunala skolor i 
region sydost (13 kommuner). Samtliga program förutom industriprogrammet finns 
både i Karlskrona och Kalmar och ur elevsynpunkt finns därmed både valfrihet och ett 
stort utbud av utbildningar i regionen som helhet. Ansökan från NTI och det utsända 
remissunderlaget från Skolverket anger inte vilka inriktningar som avses. Det är inte 
tillfredsställande att kommunen på detta sätt inte fått möjlighet att ta del av en 
komplett ansökan. 

Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast 
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor 
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. 

I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för 
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat 
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen 
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat 
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av 
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall 
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte 
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska 
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god 
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors 
utbildningar har skapat problem inom vissa program. För flera av dessa program har 
det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en bärkraftig grupp. Med 
friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår komplikationen att elevunderlaget -
före kommande elevminskning - inte räcker till mer än en grupp. Om innehållet sedan 
inte skiljer något från den kommunala skolan ger det heller inget innehållsmässigt 



rti KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum Blad 
3 september 2008 19 

Sammanträdesprotokoll 

mervärde för eleven. NTI har valt att ansöka om utbildningar som redan finns i den 
kommunala skolan i Karlskrona, Kalmar och på många andra orter i regionen. 
Samtliga utbildningar har dessutom relativt få elever per program. Ett medgivande till 
NTI att utöka antalet utbildningar medför ytterligare en risk att kommunala 
utbildningar både i Karlskrona, Kalmar och på andra orter i sydost kommer att få 
läggas ned. 

Om NTI medges tillstånd till sina begärda utökningar innebär det antingen ekonomiskt 
dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera aktörer får lägga 
ned ett eller flera program. 

Den samlade bedömningen blir därför att NTI:s sökta utbildningar inte på något sätt 
tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande kommunerna inom 
region sydost. 

Med tanke på de svårigheter som de kommunala utbildningarna utsätts för de 
kommande åren, med en mycket kraftig elevnedgång och ytterligare ansökningar om 
utökningar av friskoleutbildningar, har samråd skett med Kalmarsunds 
Gymnasieförbund i yttrandefrågan. Situationen i Kalmar och dess anslutna kommuner 
är snarlik den i Karlskrona och därför ställer sig Karlskrona kommun bakom 
Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till fullo. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 41, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att överlämna ovanstående yttrande till Skolverket 

att ställa sig bakom Kalmarsunds Gymnasieförbunds yttrande till Skolverket 
angående NTI:s ansökan om utbildningar i Kalmar kommun 

Yrkanden 
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 51 
Yttrande angående ansökan från Drivkraft Värend AB om statlig tillsyn och rätt 
till bidrag till en fristående gymnasieskola i Karlshamn kommun 

Drivkraft Värend AB har hos Skolverket ansökt om att från höstterminen 2009 få 
utöka John Bauergymnasiet i Karlshamn med teknikprogrammet inriktning IT. 

Antalet elever på den sökta utbildningen beräknas till 28 st per årskurs vilket ger en 
utökning med 84 elever år 2011. Skolan har idag drygt 200 elever. 

Teknikprogrammet är ur elevsynpunkt väl representerat i region sydost och finns, 
förutom i den kommunala skolan i Karlskrona och Karlshamn på nära orter som 
Ronneby, Olofström, Tingsryd, Emmaboda, Växjö m fl Sammanlagt finns 
teknikprogrammet i 10 av 13 kommuners gymnasieskolor i region sydost. Ur 
elevsynpunkt finns därmed både valfrihet och ett stort utbud av utbildningar i regionen 
som helhet. 

Ett rikt utbud av utbildningar och valmöjligheter för elever är viktigt och bidrar oftast 
till pedagogisk mångfald och indirekt till höjd kvalitet och effektivitet på andra skolor 
i kommunen, åtminstone i inledningsskedet. 

I region sydost har ett stort antal kommuner utökat sitt samarbete med s k fritt sök för 
gymnasielever. Detta innebär att regionens elever har tillgång till ett stort och varierat 
utbud av gymnasieutbildningar. För att klara den kända elevminskningen i regionen 
har det sedan flera år pågått diskussioner om hur man kan fortsätta att ha ett varierat 
men ändå ekonomiskt möjligt utbud av gymnasieutbildningar. Bl a med hjälp av 
avsiktsförklaringar med andra kommuner finns planer för hur elevnedgången skall 
mötas och hur utbildningarna bäst kan lokaliseras. Alla kommuner kan framledes inte 
ha samtliga program och utbildningar inom sin egen kommun. Den ekonomiska 
bärkraften är viktig för att den kommunala utbildningen skall fortsätta att ha en god 
kvalitet och utgöra en attraktiv skola. De senaste årens kraftiga utökning av friskolors 
utbildningar har skapat problem inom vissa program. Friskolorna har hittills haft en 
tydlig fokusering på teoretiska program med tonvikt på samhällsvetenskapsprogram, 
naturvetenskapsprogram, medieprogram, handelsprogram och teknikprogram. För 
flera av dessa program har det i Karlskrona bara funnits elevintresse motsvarande en 
bärkraftig grupp. Med friskolor som vill utöka sitt programutbud uppstår 
komplikationen att elevunderlaget - före kommande elevminskning - inte räcker till 
mer än en grupp. Om innehållet sedan inte skiljer något från den kommunala skolan 
ger det heller inget innehållsmässigt mervärde för eleven. Drivkraft Värend har valt att 
ansöka om en utbildning som redan finns i den kommunala skolan i Karlskrona, 
Karlshamn och på många andra orter i regionen (10 av 13 orter). Samtliga utbildningar 

Sign 
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har dessutom relativt få elever per program. Det finns även en ansökan om start av 
teknikprogrammet i Karlskrona. Med ett medgivande till Drivkraft Värend finns 
därigenom en ytterligare risk att teknikprogrammet kan försvinna som en kommunal 
utbildning i Karlskrona. 

Om Drivkraft Värend medges tillstånd till sin begärda utökning innebär det antingen 
ekonomiskt dåligt utnyttjade resurser med små elevgrupper eller att en eller flera 
aktörer får lägga ned ett program. 

Den samlade bedömningen blir därför att Drivkraft Värends sökta utbildning inte på 
något sätt tillför något nytt för eleverna i Karlskrona eller i de angränsande 
kommunerna inom region sydost. 

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 augusti 2008, § 42, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 

att överlämna ovanstående yttrande till Skolverket 

Yrkanden 
Emma Henning (m), Eva-Marie Malmgren (s), Andreas Nilsson (mp) och 
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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Följande delegerings beslut redovisas vid sammanträdet: 

Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet den 4 juni 2008. 

Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet den 10 juni 2008. 

Sammanträdesprotokoll från Intagningsrådet den 27 juni 2008. 

Förordnande som vik utbildningschefunder tiden 7 - 3 augusti 2008. UN2008.9.023. 

Uppdrag åt D Persson att vara utbildningsförvaltningens resursperson i arbetsmiljö 
inom förvaltningen under perioden 1 augusti 2008 - 30 juni 2009. UN2008.150.024. 

Stipendium ur Karlskrona Skolväsendes samfond för lärare. UN2008.100.046. 

Yttrande över detaljplan för del av Stora V örta 1 : 72 m fl, Karlskrona kommun. 
UN2008.112.214. 

Yttrande över ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl, Karlskrona kommun. 
UN2007 .124.214 

Fördjupning av översiktsplan för Nordvästra stadsbygden-Rosenholm med 
omgivningar, Karlskrona kommun. 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli. 
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§ 53 
Kurser och konferenser 

Ett antal kurser redovisas. 

Sammanträdesdatum Blad 
3 september 2008 23 

Sammanträdesprotokoll 



Wll 
rF! KARLSKRONA 
~KOMMUN 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

§ 54 
Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Handikapprådet 
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§ 56 
Kommunala val 

§ 84 
Förslag till budgetdirektiv 2009 och 
planer 2010-2011 

§ 85 
Delårsbokslut per den 30 april 2008 

Sammanträdesprotokoll 
2008-06-18 
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Övrigt 
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Bengt Fröberg frågar hur långt man har kommit i planeringen av Vuxenutbildningens 
flytt. 
Göran Palmer svarar att förvaltningen håller på att titta på alternativa lokaler. 

Bengt Fröberg föreslår att kommunens IT-chef bjudas in till nästa sammanträde samt 
att matteläraren i "Klass 9A" inbjuds för att hålla föreläsning. 

Eva-Marie Malmgren bjuder in nämndens ledamöter till seminarium med Anders 
Carlberg den 8 september. 

Gymnasiesärskolans övergång till utbildningsförvaltningen diskuteras. 

Ändrade sammanträdestider 

Utbildningsnämnden beslutar 

att flytta utbildningsnämndens nästa sammanträde till den 15 oktober 
vilket innebär att nämndens sammanträden den 1 och 29 oktober ställs in 

att arbetsutskottets sammanträde flyttas till den 1 oktober vilket innebär att 
sammanträdena med arbetsutskottet den 17 september och 15 oktober ställs in 



Karlskrona i augusti 2008 

Röstförklaring 

Utbildningsnämndens förslag till budget för 2009 samt planer 

för 2010-2011 

När kommunfullmäktige i juni 2008 behandlade budgetdirektiven för 2009 samt planerna för 
2010-2011 presenterade socialdemokraterna och vänsterpartiet ett eget förslag "Det finns en 
annan väg". Vårt förslag till budgetdirektiv röstades ner i den avgörande voteringen. 

Vårt förslag, "Det finns en annan väg'', bygger i allt väsentligt på det budgetförslag vi 
lämnande i november 2007. Det innebär bland annat att vi fortsatt avvisar den metod med så 
kallade Rationaliserande Utvecklingsprogram (RUP) som en majoritet i kommunfullmäktige 
beslutat om. Huvudskälet till detta är att vi inte anser att det är ett ansvarsfullt och hållbart sätt 
att budgetera på. Dagens situation visar med all tydlighet detta. Vi valde istället att definiera 
våra besparingar samt att föreslå ett utökat uttag från våra kommunala bolag som går med 
stora vinster. 

Eftersom vi har så helt olika och ingångsvärden i arbetet budgetarbetet samt att prognoserna 
för nämnderna ser så osäkra ut kommer vi att vänta till höstens budgetberedning med att 
presentera ett fullständigt budgetförslag. 

Vi kommer aldrig att medverka till en budget som balanseras med lösa antaganden och 
odefinierade besparingar av kommunal verksamhet. Så länge den styrande minoriteten 
fortsätter att använda den tekniken f'ar de klara sig på egen hand och ta det fulla ansvaret för 
sin egenvalda politik. 

De prioriteringar som vi gjorde i budgeten 2008 är också de prioriteringar som vi kommer att 
ha även för 2009 och framåt. Eftersom vi har samma summa statsbidrag och skatteintäkter har 
vi inte mer pengar att budgetera med i utgångsläget. För oss handlar det istället om att göra 
tydliga politiska prioriteringar i koncernens verksamhet. Dessa kommer vi att göra i det 



balanserade budgetförslag vi lägger senare i höst. Det kommer att bygga på att vi vill utveckla 
ett hållbart Karlskrona såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. Ett tydligt barn- och 
jämställdhetsperspektiv kommer att utmärka vårt budgetförslag. 

Med hänvisning till ovanstående avstår socialdemokraterna från att delta i beslutet om 
utbildningsnämndens budget för 2009 samt planer för 2010 och 2011. 

För socialdemokraterna 

Eva-Marie Malmgren 
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 Ärendeförteckning vid utbildningsnämndens sammanträde den 3 december 2008 
  

§   66 Information 
- Sjöfartsutbildningen i framtiden; Wartena 
- Lokalläget för Vuxenutbildningen 
- Verksamhetsmått 

 
 §   67 Budgetuppföljning oktober 2008   
  
 §   68 Förslag till ny studieväg, Spelgrafik och animation inom Medieprogrammet 
 
 §   69 Yttrande över förslag till nytt handlingsprogram för etnisk mångfald i 
  Karlskrona kommun för åren 2008 – 2011 
 
 §   70   Extra ärende:  Behörigheter, internetbank Swedbank 
 
 §   71   Delegeringsärenden 
 
 §   72 Kurser och konferenser 
 
 §   73 Anmälningsärenden 
 
 §   74   Övrigt  
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Plats och tid Östersjöskolan 
 onsdagen den 3 december 2008  kl 08.30 – 12.00 
 
Beslutande ordförande Ann-Louise Trulsson (m) 
 2:e v ordförande Eva-Marie Malmgren (s) 
 ledamot Emma Henning (m) 
  Bengt Fröberg (m) 
  Peter Christensen (fp) 
  Jörgen Andersson (c) 
  Mikael Karlsson (s) 
  Maria Bergqvist (s) 
  Bo Bergström (s) 
  Hind Abdul-Wahab (s) 
  Richard Jomshof (sd) 
        
 i ledamots ställe Andreas Nilsson (mp) 
  Anna-Lee Wittenby-Bougarta (s) 
         
 ersättare Claes Jogréus (m) föredragning, t o m kl 10.00 
  Jörgen Anehäll (s)  
  Bruno Carlsson (sd) 
     
Tjänstemän  Göran Palmér, utbildningschef  
  Lena Netterstedt, verksamhetscontroller 
  Tommy Rönneholm, utvecklingschef 
  Ewa Bellwaldius, ekonom  
  Anders Svensson, ekonom 
  Håkan Petersson, rektor/chef, § 66   
  Karl-Erik Olsson, rektor med programansvar, § 66   
    
Sekreterare  Kerstin Åkesson   
 
Utses att justera  Peter Christensen (fp) 
   
Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen den 15 december 2008  
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Underskrifter 
 
Sekreterare …………………………………………..     § 66 - 74 
 Kerstin Åkesson  
 
 
Ordförande ………………………………………….. 
 Ann-Louise Trulsson 
  
 
Justerare …………………………………………… 
 Peter Christensen 
 
 
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 december 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten  
 
………………………………. 
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§ 66 

 Information 
 

- Sjöfartsutbildningen i framtiden, Wartena 
Håkan Petersson informerar om arbetet med att förändra  sjöfartsutbildningen. 
 
- Lokalläget för Vuxenutbildningen 
Tommy Rönneholm informerar om arbetet med att hitta nya lokaler till Vuxen-
utbildningen eftersom de måste flytta från Gräsvik. Fr o m vårterminen 2009 
kommer Vuxenutbildningen att finnas på Verkö.  
 
- Verksamhetsmått 
Lena Netterstedt informerar om verksamhetsuppföljningen för gymnasieskolorna 
augusti – november där det bl a ingår: 
- elevers avhopp från utbildning 
- nytillkomna elever 
- stöd- och specialundervisning 
- åtgärdsprogram 
- utökat och reducerat program 
- specialutformat program 
- antalet elever som studerar i 4 år 
- studieuppehåll 
________________ 
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  Kopia till:     2007.160.042     
  Kommunled.förv. 
  Akten  

 
 
 
 
 
 § 67 
 Budgetuppföljning oktober 2008 

 
 Utbildningsnämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget  
 år 2008 inklusive tilläggsbudget med 3,7 mkr. Resultatet per den 31 oktober 2008 
 uppgår till + 6,5 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 6,8 mkr. 
 

Verksamhetens netto   Beräknade avvikelser 
Gymnasieskolan   -  3,5 
Vuxenutbildningen   + 1,5 
Övriga verksamheter   + 0,4 
Reserver    + 1,0 
Avskrivningar   + 0  
Finansiella intäkter och kostnader    + 0,6   
 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 november 2008, § 52, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 
 
att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2008 och att överlämna  
 densamma till kommunstyrelsen 
 

 Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 

________________ 
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  Kopia till:       2008.263.612 
  R/Ch Törnströmska gymnasiet 
  Intagningsenheten 
  Akten 

 
 
 
§ 68 
Förslag till ny studieväg. Spelgrafik och animation inom Medieprogrammet 
 
Medieprogrammet hade under många år 64 elevplatser per årskurs vilka halverades för 
några år sedan. Den främsta orsaken var att antalet sökande minskade. Även andra 
faktorer som studieresultat, arbetsmarkandsutsikter och postgymnasiala medie-
utbildningar lyftes fram och spelade sannolikt en viss roll i sammanhanget. 
 
Tidigt i våras kom ett förslag från Törnströmska gymnasiet att anordna en gymnasial 
utbildning i Spelgrafik och Animation. Högskoleutbildningar inom detta område finns 
redan på ett flertal orter på olika nivåer och med olika inriktningar. En tydlig och inte 
oväsentlig arbetsmarknad inom spelgrafik - animation finns och är stadigt växande. På 
gymnasienivå är utbildningar inom detta område ytterst sällsynt. 
 
Törnströmska gymnasiet erbjuder Spelutveckling fr o m innevarande termin som en 
kurs inom det individuella valet. Ett stort antal elever har sökt denna kurs. 
 
En arbetsgrupp bestående av rektor, medielärare och utvecklingschef har arbetat fram 
förslag till utbildning. 
 
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 november 2008, § 53, föreslagit 
utbildningsnämnden besluta 
 
att Törnströmska gymnasiet fr o m läsåret 2009/2010 inrättar ett specialutformat  
         program Spelgrafik och Animation med 16 elevplatser 
 
att godkänna mål och innehåll för det specialutformade programmet Spelgrafik 
         och Animation enligt förslaget 
 
Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
________________ 
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 Kopia till:      2008.200.109 
 Kommunfullm. 
 Akten 

 
 
 
 
 
 § 69 
 Yttrande över förslag till nytt handlingsprogram för etnisk mångfald i 
 Karlskrona kommun för åren 2008 - 2011 
 
 Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt handlingsprogram för etnisk 
 mångfald men med ett tillägg under rubriken Barnomsorg, skola och utbildning. 
 
 Alternativ 1, vilket gäller fram till 31 december 2008  
 Lagstiftning: 
 Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
 elever (SFS 2006:67) 
 Lagen har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka 
 diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
 sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan 
 kränkande behandling. 
 Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen  
 (1985:1100). 
 
 Alternativ 2, vilket gäller från 1 januari 2009 
 Lagstiftning: 
  Diskriminering (SFS 2008:567) 
 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika 
 rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
 etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
 läggning eller ålder. 
 
 Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 november 2008, § 55, föreslagit 
 utbildningsnämnden besluta 
 
 att avge yttrande enligt ovan. 
 
 Yrkanden 
 Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och yrkar följande 
 ändringsyrkande: ”Etnicitet skall inte beaktas vid anställning inom kommunen. 
 All diskriminering är förbjuden.” 
 
 Eva-Marie Malmgren (s) yrkar, på den socialdemokratiska gruppens vägnar, 
 avslag till Richard Jomshofs yrkande och bifall till arbetsutskottets förslag. 
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    UTBILDNINGSNÄMNDEN                                                               Sammanträdesprotokoll 
 
 
 fortsättning § 69 
 
 Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Richard Jomshofs 
 ändringsyrkande och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
 förslag. 
 
 Reservation 
 Richard Jomshof (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
 
 Utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 _______________ 
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 Swedbank 
 Ewa Bellwaldius 
 Anders Svensson 
 Birgitta Åkesson 
 Yvonne Skärheden 
 Akten 

   
 
 
 § 70 
 Extra ärende:  Behörigheter, internetbank Swedbank 
 
 Utbildningsnämnden behöver uppdatera behörigheterna till sina bankkonton. Upp- 
 dateringen måste ske på grund av att det finns nya medarbetare. Behörigheterna avser 
 dels att kunna göra överföringar via Swedbanks internetbank, dels kunna göra ut- 
 betalningar via check. Detta är förehavanden som endast ska ske i absoluta nödfall. 
 
 Nedanstående förteckning avser de personer som ska ha dessa behörigheter på 
 utbildningsförvaltningens bankkonto. Dessa externa betalningar ska alltid genom- 
 föras med två av nedanstående personer i förening. 
 
 Ewa Bellwaldius 
 Anders Svensson 
 Birgitta Åkesson 
 Yvonne Skärheden 
 
 Behörigheterna avser följande konto:  8169-5 903 529 604-6 
 
 Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta 
 
 att godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer, två i förening 
 
 att upphäva utbildningsnämndens beslut 2007-01-26 § 9 
 
 Utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 
 _______________ 
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§ 71 

 Delegeringsärenden 
 
 Följande delegeringsbeslut redovisas vid sammanträdet: 
 
 Godkännande av Ehrensvärdska gymnasiets ansökan att få bedriva Riksrekryterande 
 Spetsutbildning inom matematik. UN2008.233.612. 
 
 Nytt resursfördelningssystem för gymnasieskolan och direktiv om användande. 
 UN2008.242.043. 
 
 Preliminär utbildningsorganisation för årskurs 1 höstterminen 2009. 
 UN2008.243.612. 
 
 Elevläsårstider 2009/2010 för Karlskrona kommuns gymnasieskolor. 
 UN2008.254.608. 
 
 Elevärende. UN2008.89.606. 
 
 Yttrande över detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl, Karlskrona. UN2008.223.214. 
 
 Yttrande över grönstrukturplan för Karlskrona. UN2008.205.212. 
 
 Yttrande över detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Karlskrona. UN2008.222.214. 
 
 Yttrande över detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona kommun. UN2008.235.214. 
  
 Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena. 
 

Besluten finns tillgängliga på utbildningsnämndens kansli. 
 
 _______________ 
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§ 72 

 Kurser och konferenser 
 
 Ett antal konferensinbjudningar redovisas.  

 
________________ 
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§ 73 

 Anmälningsärenden 
 
 Kommunövergripande samverkansgrupp Sammanträdesprotokoll  
  2 oktober 2008 
  
 Kommunala Handikapprådet Sammanträdesprotokoll 
  8 oktober 2008.  
 
 Kommunfullmäktige § 113 
  Kommunala val. 
  
 Kommunfullmäktige § 123 
  Balansförteckning över obesvarade 
  motioner och medborgarförslag 
  den 1 september 2008. 
 
 Kommunfullmäktige § 142 
  Förslag till yttrande över medborgar- 
  förslag från RFSL angående homo- 
  sexuella, bisexuella och transpersoner 
  ska ha samma rättigheter, möjligheter 
  och skyldigheter som alla andra i 
  samhället. 
 
 Kommunstyrelsen § 216 
  Budgetuppföljning per den 30 
  september 2008 
  
 
 _______________ 
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§ 74 
Övrigt 
 

 Eva-Marie Malmgren tar upp frågan om Karlskrona Praktiska gymnasieskolas lokaler. 
 
 Jörgen Anehäll tar upp frågan om tider för föredragningar i samband med nämndens 
 sammanträden. 
 Ett förslag är att eventuellt förlänga sammanträdena till kl 12.30. 
 
 Skolriksdagen 2009 diskuteras. Ordföranden föreslår att ledamöterna i arbetsutskottet 
 samt två från socialdemokraterna, två från Femklövern och en från Sverige-
 demokraterna ska få möjlighet att delta. 
 
 ______________ 
 




