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§ 17

Ansökan om investeringsbudget för
plangräsklippare

Dnr Bs 2018-000243 829
Georgios Nielsen, enhetschef fritid ansöker om investeringsbudget för inköp av en
plangräsklippare. Bedömningen är att planklippare måste bytas nu då man enligt intervallet
borde bytt för 5 år sedan.

Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för plangräsklippare.
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§ 18

Ansökan om investeringsbudget för utrustning
till El- och Energiprogrammet

Dnr Bs 2018-000240 612
Rolf Engman, rektor vid karlfeldtgymnasiet, ansöker om investeringsbudget för utrustning till
el- och energiprogrammet.

Arbetsutskottets förslag
- Bildningsstyrelsen godkänner investeringsbudget för utrustning till el och
energiprogrammet.
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§ 19

Ändrad inriktning på verksamheten Blå villan
och Qlturhuset

Dnr Bs2018-000239 816
Ing-Marie Pettersson Jensen, resultatenhetschef kultur och fritid, anför följande:
Kultur och fritid är ålagda besparingar för 2018 genom en minskad ram. En del av
besparingarna måste tas från fritidsgårds- och ungdomsgårdsverksamheten. För att klara
dessa besparingar måste verksamhetens inriktning i Blå villan och ungdomshuset Qlturhuset
förändras. Förslaget innebär att fritidsgården i Blå villan läggs ner medan fritidsklubben blir
kvar. Fritidsgårdsverksamheten utvidgas i Q och målgruppen för verksamhet snävas in till
unga upp till och med 20 år. I övrigt blir verksamheten oförändrad.
Förslaget innebär att antalet fritidsgårdar minskar med en, men kompenseras för
Avestaungdomarnas del med att Qulturhuset ändrar inriktning. Personalen minskas och får
generellt mindre möjlighet till att bedriva alla de aktiviteter som nu genomförs då tiden för
planering och inköp minskar. Möjligheterna att bedriva sommar- och lovaktiviteter inom den
ekonomiska ramen minskar, men kompenseras 2018 och som det ser ut nu även 2019 av
statsbidrag. För ungdomar i åldersgruppen 20-25 år stängs verksamheten. Detta påverkar till
stor del arbetslösa ungdomar varav en hel del nyanlända som främst använder Qlturhuset som
träffpunkt men som också deltar i en del aktiviteter som genomförs där.

Arbetsutskottets förslag
- Att fritidsgårdsverksamheten vid Blå villan stängs från och med den 1 augusti 2018.
- Att Qlturhuset blir en fritidsgård och ungdomsgård för unga 13-20 år från och med den
1 augusti 2018.
- Att verksamheten vid Qlturhuset avvecklas för ungdomar 21-25 år under hösten 2018.
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§ 20

Ingen antagning till Estetiska programmet
läsåret 2018/19

Dnr Bs2018-000246 612
Ulf Peterson, resultatenhetschef utbildnings och arbetsmarknad, anför följande:
Det estetiska programmet har under en tid legat lågt i ansökningssiffror för sökande till
Karlfeldtgymnasiet. Man har under den tiden hittat lösningar i verksamheten som varit rimliga
ur både ekonomiskt och pedagogiskt perspektiv. Det estetiska programmet är ett av de
program som minskat mest ur ett nationellt perspektiv mellan 2011 och 2015. Den allmänna
elevminskningen i svensk gymnasieskola är under den tidsperioden 8%. Det estetiska
programmet har minskat antalet elever, i Sveriges gymnasieskolor, med 31 % under samma
period. Den minskningen visar sig alltså också på Karlfeldtgymnasiet. Här under redovisas hur
många elever som sökt till programmet i år före omvalsperioden:
Estetiska programmets inriktningar
- Bild: 11 har sökt, 2 elever sökt i första hand och är behöriga, 1 behörig elev har sökt i
3:e hand, 8 är ej behöriga. Prognos: 2 elever.
- Estetik och media: 8 elever har sökt, 5 elever är behöriga varav 2 sökt i första hand –
övriga behöriga har sökt i 2:a hand (1 elev) och 5:e hand (2 elever), övriga obehöriga har
mycket låg meritpoäng. Prognos: 2 elever.
- Musik: 6 elever har sökt, 4 elever behöriga varav 2 elever sökt i 1:a hand och 2 elever i
3:e hand. En behörig elev har aviserat omval till SA Prognos: 1-2 elever.
Prognos programmet totalt: 5-6 elever läsåret 2018/2019.

Arbetsutskottets förslag
- Att ingen antagning av elever görs till det Estetiska programmet 2018/19.
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