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Lennarth Förberg (M), Ordförande 55 1—13 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordf §§ 1-13/ mötesordf §§ 14-17 
Lennart Gustafsson (L) 
Jan-Eric; Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Österhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

§§ 8-10, 12-17 

Jonatan Glader (C) 
Anna-_Karin Wallgren (S) 
Johnny Håkansson (S) 55 1-7, 11 
Kenth Carlsson (M) §§ 14—17 
Tim Aulin (SD) §§ 8—10, 12-17 

Kenth Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjö (M) 
Margareta Håkansson (RP) 
Johnny Håkansson (S) 
Tim Aulin (SD) 

§§ 1-13 

§§ 8-10, 12-17 
§§1—7, 11 

Tobias Ekblad, fôrvaltningschef 
Inger Hjort, bitr fôrvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniskt gymnasium 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Henrik Lôvgren, chef BIU Online 
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 
Erika Hallberg, chef Ronneby Kunskapskälla 

Fredrika Ter-Borch Bjurek, Lärarnas Riksförbund 
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Utbildningsnämnden 

§ 1 Dnr 2018-000051 041 

Förslag till beslut gällande tilläggsanslag för 
investeringar i kompletteringsbudgeten för 2018. 

Sammanfattning 
Under 2017 har l 300 000 kronor avsatts gällande investeringar för Hulta 
förskola. Av dessa har 894 000 kronor bokförts under 2017. 

Bedômning 
Utbildningsförvaltningen fick tillträde till Hulta förskola så sent som 19/ 12 
2017. Detta har inneburit att det inte varit möjligt att genomföra samtliga 
beställningar då dessa är avhängiga lokalernas utformning. Därmed har 
Utbildningsförvaltningen ännu inte fakturerats för sent gjorda beställningar 
samt ej genomförda beställningar. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att bevilja att tilläggsanslag på 400 000 kronor i 

investeringsmedel förs över till 2018. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
att bevilja att tilläggsanslag på 400 000 kronor i investeringsmedel förs över 
till 2018. 

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign
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§ 2 Dnr 2018-000037 041 

Preliminärt bokslut för 2017. Fastställande. 

Sammanfattning 
Preliminärt bokslut för 2017 utdelades till Utbildningsnämndens ledamöter. 
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för preliminärt ekonomisk 
resultat — bokslut 2017. Nettokostnad per verksamhet samt interkommunala 
kostnader och ersättningar (IKE) kommenterades. Resultatet visar 
preliminärt på ett utfall för är 2017 på - ll 071 TKr. 

Bedömning 
Det huvudsakliga underskottet återfinns inom grundskolans verksamhet. 
Underskottet beror bl a på en ökning av IKE till fristående verksamhet 
(80,3 Mkr), ett ökat resursbehov till barn i behov av särskilt stöd, 
svårprognosticerade migrationsintäkter (differens - 2,4 Mkr), ökat behov 
av SVA och studiehandledning på modersmålet mm. 

Förslag till beslut 
Föreslås att preliminärt bokslut för 2017 fastställes av Utbildningsnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M). 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att en djupare analys av avvikelserna i 

bokslutet ges vid nästa nämndssammanträde. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Utbildningsnämnden 
fastställer bokslutet for 2017, men att frågeställningar inges från 
nämndsledamöterna kring oklarheter för besvärande under nästa 
sammanträde i Utbildningsnämnden. 

l l 
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Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer fråga till Utbildningsnämnden om 
bokslutet för 2017 kan fastställas. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit förslag om att fastställa 
bokslutet för år 2017. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan till Utbildningsnämndens 
ledamöter om 1:e vice ordf Tim Svanbergs tilläggsyrkande avseende en 
fördjupad analys inom vissa områden ges vid nästa nämndssammanträde kan 
bifallas. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit tilläggsyrkande avseende 
en fördjupad analys. Frågeställningar inges från nämndsledamöterna kring 
oklarheter för besvärande vid nästa nämndssammanträde. 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer bokslutet för år 20 l 7. 

En fördjupad analys av avvikelserna i bokslutet ges vid nästa 
nämndssammanträde. Frågeställningar inges från nämndsledamöterna kring 
oklarheter för besvärande vid nästa nämndssammanträde den 22 februari 
201 8. 

Exp: 

Ekonomienheten 
Tobias Ekblad, Fch 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 3 Dnr 2018-000038 041 

Fördelning av investeringsmedel 2018. Information. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade nämndsledamöterna om på 
delegation taget beslut gällande fördelning av investeringsmedel för 
Utbildningsförvaltningen år 2018. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 4 Dnr 2018-000039 041 

Bokslutskommentarer 2017. Information och 
fastställande. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde inledningsvis för av 
Kommunfullmäktige givna mål och uppdrag. Samtliga tre uppdrag har 
genomförts. 

Vidare kommenterade Ekblad ett antal indikatorer avseende andel elever 
som känt sig mobbade i åk 3, 6 och 9, andelen behöriga elever till gymnasiet, 
andel elever som fullföljer gymnasiestudierna med slutbetyg inom tre år 
samt kommenterades kränkande behandling. Verksamhetsmål och resultat 
såsom betyg åk 6 och 9, gymnasiebetyg, nationella prov åk 3, 6 och 9 samt 
andel barn som får plats i förskolan inom två månader kommenterades. 
Avslutningsvis delgav förvaltningschef Tobias Ekblad sina framtidsutsikter 
inför 2018 och framât. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till 
Bokslutskommentarer för år 2017. Smärre revideringar kommer att ske i den 
föreslagna bokslutstexten. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer föreslagna bokslutskommentarer 
för år 2017, för att sedan nårslutas bokslutet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot 
Christer Stenström (M), Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP) 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreslagna bokslutskommentarer för år 2017 
för att närslutas bokslutet. 

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden 

§ 5 Dnr 2017-000516 600 

Utredning avseende öppna nämndssammanträden i 

Utbildningsnämnden. Förslag. 

Sammanfattning 
1:e Vice ordf Tim Svanberg (C) har i skiivelse väckt förslag om öppna 
nämndssammanträden. Vid behandling av förslaget i Utbildningsnämnden 
2017-1 1-16 (Hänv UN §l63:20l7) uppdrogs åt Utbildningsförvaltningen att 
till dagens nämndssammanträde presentera ett förslag på regelverk för öppna 
nämndssammanträden. 

Förslag till beslut 
Alliansen lämnar följ ande beslutsförslag gällande öppna 
nämndssammanträden (beslutsförslaget har reviderats något efter mötets 
ajoumering) ; 

Alliansen yrkar på att Utbildningsnämnden beslutar att; 
l. Utbildningsnämndens sammanträden fr 0 m mars 2018-tom aug 

2018 är öppna för allmänheten 
2. utvärdering av de Öppna nämndssammanträdena i 

Utbildningsnämnden sker i maj 2018. 
3. informationen på webben om Utbildningsnämndens 

Sammanträdestider kompletteras med information om att 
sammanträdena är öppna för allmänheten. 

4. Utbildningsnämndens ärendelista anslås på kommunens anslagstavla 
samt pä kommunens hemsida, där det även framgår vilka ärenden 
som är öppna för allmänheten. 

5. allmänheten inte har yttranderätt under nämndssammanträdet. 
6. fotografering samt film- och ljudinspelning under sammanträdet inte 

är tillätet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nänmdsledamôterna 
Lars Sager (M) , Magnus Stridh (SD), Johnny Håkansson (S), Christer 
Stenström (M), Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP) och Lennart 
Gustafsson (L); samt tjänstgörande ersättarna Jonathan Glader (C), Johnny 
Håkansson (S) och Anna-Karin Wallgren (S) . 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall i enlighet med sitt förslag om 
öppna nämndssammanträden. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) stödjer 1:e Vice ordf Tim Svanbergs (C) 
förslag. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) föreslår att vissa nämndsmöten (med 
tema) alternativt öppen frågestund för allmänheten hålls vid varje 
nämndssammanträde. 
Wildros yrkar avslag på Alliansens förslag och föreslår att 
Utbildningsnämnden till nästa sammanträder återkommer i ärendet efter 
diskussioner i resp partigrupp. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar avslag på förslaget om öppna 
sammanträden alternativt att ärendet bordläggs. 

Tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Nämndsledamot Christer Stenström yrkar bifall till Alliansens förslag. 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till det reviderade 
förslaget firân Alliansen. 

Sarnmanträdet aj ourneras kl. 11.10. Mötet återupptas kl 11.25. 

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar, efter ajourneringen, bifall på 
Alliansförslaget efter viss revidering skett av förslaget. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar, efter ajourneringen, avslag på 
Alliansens förslag till öppna sammanträden, och yrkar att en dialog med 
allmänheten förslagsvis anordnas två gånger årligen. Wildros återtar sina 
tidigare yrkanden. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämndens 
ledamöter kan lägga verkställd utredning gällande riktlinjer för öppna 
sammanträden till dagens protokoll. 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden antar förslaget och lägger 
utredningen till dagens protokoll. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer reviderat förslag från Alliansens 
gällande öppna nämndssammanträden mot avslag. 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit Alliansens förslag om 
öppna nämndssammanträden. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till Alliansens förslag om öppna nänmdssammanträden 
röstar ja och de som avslår förslaget röstar nej. 

Beslutande Ja Avstår 
Lennarth Förberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg (C) 
Jonathan Glader (C) tj g.ers. 

Lennart Gustafsson (L) 
J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S) 
Stefan Österhof (S) 
Johnny Håkansson (S) tj g.ers 
Tina Lindqvist (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) tj g.ers 
Erik Ohlson (V) X 

Nej 

><><><1><><><! 
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Lova Necksten (MP) X 
Magnus Stridh (SD) X 
Linda Johansson (SD) X 

Omrôstningsresultat 
Omrôstningsresultatet blir 8 ja-röster och 7 nej -röster. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämndens 
ledamöter kan bifalla 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) förslag om att en 
dialog med allmänheten förslagsvis anordnas två gånger årligen. 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifaller förslag om att en dialog 
med allmänheten förslagsvis anordnas två gånger årligen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att; 
l. Utbildningsnämndens sammanträden fr o m mars 2018—tom aug 

2018 är öppna för allmänheten 
2. utvärdering av de öppna nämndssammanträdena i 

Utbildningsnämnden sker i maj 2018. 

3. informationen på webben om Utbildningsnämndens 
Sammanträdestider kompletteras med information om att 
sammanträdena är öppna för allmänheten. 

4. Utbildningsnämndens ärendelista anslås på kommunens anslagstavla 
samt på kommunens hemsida, där det även framgår Vilka ärenden 
som är öppna för allmänheten. 

5. allmänheten inte har yttranderätt under nämndssammanträdet. 

6. fotografering samt film- och ljudinspelning under sammanträdet inte 
är tillåtet. 

Utbildningsnämnden beslutar att en dialog med allmänheten förslagsvis 
anordnas två gånger årligen.

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 6 Dnr 2018-000036 612 

Ansökan Transportstyrelsen samt förordnande av AM 
(Flygteknikutbildningen - accountable manager). 
Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför följande i sin skrivelse gällande ansökan till 
Transportstyrelsen avseende Accountable Manager (AM); 
” Flygteknikutbildningen i Ronneby har sedan utbildningsstart höstterminen 2014 
varit under utveckling mot att bli en skola som är godkänd i enlighet med de krav 
som ställs av det internationella luftfartsregelverket, i Europa företrätt av European 
Aviation Safety Agency, EASA. 
Regelverket kräver bland annat att organisationen (huvudmannen) utser en 
verksamhetsansvarig chef, Accountable Manager (AM). Dennes uppdrag är att 
säkerställa att alla utbildningsâtaganden kan finansieras och att de genomförs i 

enlighet med regelverket, EASA Part-66/ 147. Magnus Magnusson är sedan 
utbildningen startade i Ronneby kommun 2014 rektor för den flygtekniska 
utbildningen. Han är därför ett naturligt val till befattningen som Accountable 
Manager (AM). 
Utbildningsnämnden föreslås besluta att utse Magnus Magnusson, 540714-3311, 
som Accountable Manager (AM) för Flygteknikutbildningen i Ronneby. 
Utnämningen sker i enlighet med regelverket i EASA 
Part-l47 och Magnus Magnusson företräder därmed Flygteknik-utbildningen i 

Ronneby som verksamhetsansvarig chef. 
AM rapporterar till huvudmannen representerad av förvaltningschef. 
Utnämningen förutsätter ett godkännande från Transportstyrelsen som nationell 
tillsynsmyndighet för verksamheten. ” 

Fërslag till beslut 
Fôreslâs att Utbildningsnämnden utser Magnus Magnusson, 540714-3311, som 
Accountable Manager (AM) för Flygteknikutbildningen i Ronneby. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 

Justerandes sign ,f Utdragsbestyrkande
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden utser Magnus Magnusson, 540714-331 1, som Accountable 
Manager (AM) fôr Flygteknikutbildningen i Ronneby. 

Exp: 

Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Magnus Magnusson, F lygteknikutbildningen 
Transportstyrelsen 
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§ 7 Dnr 2018-000035 612 

Slutredovisning av internkontrollplan; Garanterad rätt 
till undervisning HT 2017. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav Utbildningsnämndens ledamöter 
slutredovisning av intemkontrollplan 2017 avseende garanterad rätt till 
undervisning HT 2017. 
Intemkontrollplanen för 2017 anger att uppföljning av garanterad 
undervisningstid ska redovisas januari 2018. Redovisning delgavs 
Utbildningsnämnden förra gången 15 juni 2017. 
Vid schemaläggning av kurser läggs det ut ett högre antal 
undervisningstimmar än vad som krävs för att uppfylla kvoten per poäng för 
garanterad undervisningstid. Vid korttidsfrånvaro ansvarar arbetslagen för att 
eleverna får undervisning och vid längre alternativt planerad frånvaro 
ansvarar rektor för att undervisning genomförs. 
Förutom i enstaka fall får eleverna sin garanterade undervisning. 

Bedömning 
En mycket liten del av elevernas schemalagda undervisningstid påverkas av 
att lektion inte hålls som planerat. 
Arbetslagen löser vid korttidsfrånvaro (VAB, egen sjukdom och dylikt) 
kollegornas lektioner genom att arbetslaget går in och ersätter frånvarande 
lärare. Det finns även digitalt material för eleverna att arbeta med på egen 
hand efter instruktion. 
Utifrån skolans schemaläggning av den garanterade undervisningen kan vi 
dra slutsatsen att eleverna med hög sannolikhet får del av den garanterade 
undervisningstiden de är berättigade till. 

Gymnasieskolan har en garanterad undervisningstid fördelad över tre läsår. 
Den garanterade undervisningstiden skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen 
och de hö gskoleförberedande programmen. 
En elev på ett yrkespro gram har en garanterad undervisningstid på 243 0h 
och en elev på ett högskoleförberedande program har en garanterad 
undervisningstid på 2180h. 
En elev på Introduktionsprogrammet har ingen garanterad undervisningstid. 
Det finns ingen garanterad undervisningstid kopplad till något enskilt ämne 
utan det är upp till skolan att fördela undervisningstiden så att förutsättningar

~ 

Justerandes sign 
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skapas för eleverna att uppnå de centrala målen i kurserna och nå minst 
godkänt i kurserna. 
Schablonmässigt innebär det att en hundrapoängskurs läggs ut med 97 
undervisningstimmar för yrkesprogram respektive 87 undervisningstimmar 
för hö gskoleförberedande program. Vid schemaläggningen läggs generellt ut 
fler undervisningstimmar per kurs än 87 respektive 97. 
Som närvarosystem använder sig Gymnasieskolan Knut Hahn av Sk0la24. 
Systemen gâr att använda för att undersöka elevers närvaro/ frånvaro men ger 
inte oss möjlighet att se hur den garanterade undervisningstiden efterlevs. 

Förslag till beslut 
Redovisningen ses som slutuppföljning i ärendet. 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Kristofer Sjölander, rektor GKH 2 

Justerandes sign 
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§ 8 Dnr 2018-000040 600 

BIU - Online. Information. 

Sammanfattning 
Henrik Lövgren, chef BIU, informerade kring Projekt SO för ungdomar. 
Lövgren gav en tillbakablick kring BIU:s verksamhet, där undervisningen 
bedrivs utifrån en digital plattform för studiehandledning på modersmål 
online. Proj ektanställningarna löper ut 201 8-03 -3 l . 

Nämndsledamöterna informerades kring förslag på finansieringsmodell för 
fortsatt samarbete inom region Samverkan Sydost gällande 
studiehandledning på modersmål online. F inansieringsmodellen består av tre 
delar; grundavgift per kommun, förbeställd timbank (per skola) och extra tid 
vid behov (per skola). Kostnaden beräknas till 5 Mkr. 
Avtalsdiskussioner mellan de tolv kommunerna som ingår i projektet 
kommer att hållas i Växjö inom kort. Kalmar kommun är en av nya 
intressenter. 

I informationsfolder från BIU Online uppges följande; 
”BIU Online har på kort tid byggt upp en omfattande och fungerande 
verksamhet för onlinebaserad studiehandledning. Efter en väl genomförd 
rekryterings- och utbildningsfas har projektets ledning och medarbetare med 
stort engagemang på ett lyhört sätt utvecklat studiehandledning online till en 
kvalitativ resurs för såväl elever som lärare och samverkansparter. Vår 
bedömning år att verksamheten idag är en effektiv plattform för att 
fortsättningsvis både utveckla studiehandledningsuppdraget och förbättra 
tillgängligheten för eleverna.” 

BIU:s ambition är att kunna erbjuda tjänsten i alla Sveriges kommuner. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Lasrs Saer (M), Christer Stenström 
(M) och Lennart Gustavsson (L); samt tjänstgörande ersättare Tim Aulin 
(SD). 

Justerandes sign 
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Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Henrik Lôvgren, chef BIU (Blekinge Integration och Utbildning) 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande
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§ 9 Dnr 2018-000034 610 

Redovisning enligtUtbildningsnämndens mâl- och 
uppföljningsplan; Andel behöriga elever till 
gymnasieskolan. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav Utbildningsnämndens ledamöter 
sammanställning av andel behöriga elever till gymnasieskolan; redovisning 
enligt Utbildningsnämndens mål- och uppföljningsplan. 

Andel elever som uppnådde behörighet till yrkespro gram i Ronneby 2017 
var 74,7% om man räknar samtliga elever åk 9. Detta är lägre än rikets 
80,5%. Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund är andelen 
behöriga 87,7% i Ronneby, vilket ligger i paritet med rikets kommunala 
huvudmän. 

Bedömning 
Behörigheten till gymnasiet sjunker om vi ser till samtliga elever som 
slutade åk 9 2017. De elever som gått i skolan kortare tid än fyra år har en 
stor påverkan på resultatet. Frånser vi dessa elever ligger vi i nivå med rikets 
resultat. 

Räknar vi samtliga elever som slutade åk 9 vårterminen 2017 hade 74,7% 
behörighet till gymnasiet. Detta är en låg siffra i förhållande till riket, där 
80,5% av eleverna var behöriga till yrkespro gram. 

En del av förklaringen är att vi hade en stor andel nyanlända som kom under 
de senare åren av högstadiet, vilket gör att de inte har haft den tid som krävts 
för att nå betyg i så många ämnen att det gett behörighet till gymnasiet. 
Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund är andelen behöriga 
87,7%, vilket ligger i paritet med rikets kommunala huvudmän. 

Ser vi till Ronnebys resultat vad det gäller elever födda i Sverige är bilden 
bättre. 92,7% av dessa elever i Ronneby blev behöriga till yrkesprogram. 
Rikets uppnåendegrad är i detta urval 90,1%. 

Justerandes sign , 
Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut 

Redovisningen ses som uppföljning i ärendet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Erik Ohlson (V), Lars Sager (M), Maria Ohlsson (S) samt Lova Necksten 
(MP), tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S) och ersättare Margareta 
Håkansson (RP). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag 
att göra en plan för analys av Kallingeskolans låga resultat och framta en 
åtgärdsplan inför Utbildningsnämndens sammanträde i april 2018. 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall på nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) förslagsyrkande. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar att Skolinspektionens redovisning 
avvaktas och yrkar avslag på nämndsledamot Erik Ohlsons (V) 
förslagsyrkande. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan till Utbildningsnämndens 
ledamöter om redovisningen kan tas till dagens protokoll. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit förslaget och 
redovisningen tas till dagens protokoll. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer nämndsledamot Erik Ohlsons (V) 
yrkande om att förvaltningschefen får i uppdrag att göra en plan för analys 
av Kallingeskolans låga resultat och framta en åtgärdsplan inför 
Utbildningsnämndens sammanträde i april 2018; mot nämndsledamot Lars 
Sagers (M) avslags yrkande mot varandra. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande VI
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Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande 0m att förvaltningschefen får i uppdrag att göra en plan 
för analys av Kallingeskolans låga resultat och framta en åtgärdsplan inför 
Utbildningsnämndens sammanträde i april 201 8. 

Reservation 
Nämndsledamot Lars Sager (M) reserverar sig mot beslutet. 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Uppdrogs åt förvaltningschefen att göra en plan för analys av 
Kallingeskolans låga resultat och framta en åtgärdsplan inför 
Utbildningsnämndens sammanträde i april 201 8. 

Exp: 

Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr 2018-000041 624 

Kartläggning av vaccinationsläget i förskolan. Förslag. 

Sammanfattning 
1:e vice ordf Tim Svanberg redogjorde för bakgrund till sin förfrågan om en 
lägesrapport gällande vaccinationsläget i förskolan. I sin skrivelse anför 
Svanberg följande; 
”Med anledning av mässlingsutbrotten ibland annat Göteborg föreslår vi att 
Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun ges i uppdrag att till 
nämndsmötet i februari redovisa vaccinationsläget för Ronnebys 
förskoleenheter. 

Centerpartiet i Utbildningsnämnden, Ronneby kommun 
Tim Svanberg ” 

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort informerade inledningsvis om att väckt 
fråga inte ingår i Utbildningsnämndens ansvarsområde, utan är ett 
föräldraansvar. I förfrågan ställd till barnhälsoöverläkare Hans Edenwall 
gällande kartläggning av vaccinationsläget i förskolan i Ronneby kommun, 
besvaras frågeställningar om behovet. Skrivelsen delgavs 
nämndsledamöterna. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Lova 
Necksten (MP) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) återtar sitt yrkande då barnhälsoöverläkare 
Hans Edenwalls skrivelse ger svar på Svanbergs frågor och ses som en 
lägesrapport. Svanberg (C) yrkar att barnhälsoöverläkare Hans Edenwalls 
skrivelse närsluts dagens nämndsprotokoll. 

Justerandes sign
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Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller 1:e vice ordf Tim Svanbergs (C) återtagande av 
yrkande gällande kartläggning av vaccinationsläget inom förskolan i 

Ronneby kommun. 
Barnhälsoöverläkare Hans Edenwalls skrivelse närsluts dagens 
nämndsprotokoll. 

Exp: 

Tim Svanberg, 1:e vice ordf UN (C) 
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Justerandes sign 

im 

§ 11 Dnr 2018-000042 619 

Kulturskoleutredningen. Information. 

Sammanfattning 
Suzi Koken Knutsson, chef för Ronneby Kulturskola, informerade 
nämndsledamöterna om Kulturskoleutredningens rapport om Kulturskolans 
verksamhet på elevers ñia tid. 
Kulturskolerådet (tidigare Sveriges Musik och Kulturskoleråd) är en ideell, 
partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en 
tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet. Ronneby kommun är 
medlem i Kulturskolerådet. 
Länk till Kulturskoleutredningens rapport från 2016, En inkluderande 
kulturskola på egen grund; 
http ://www.reg;en'ngen.se/ contentassets/ 703 7695d8c3 54057b9ece6fca04617 
3 f/en-inkluderande-kulturskola-pa-egen-grund-sou-ZO l 669 

Kulturskolerådet stödjer inte utredningens förslag till mål, som en 
sammantagen helhet och konstruktion. De föreslagna målen blandar vad som 
skall uppnås med hur det skall göras. (Kulturskolerådets remissyttrande på 
SOU 2016:69). 
Länk till Kulturskolerådets remissyttrande på Kulturskoleutredningens rapport: 
http://www.kulturskoleradet.se/ sites/ default/ files/ atoms/ files/kulturskoleradets 
remissvttrande_sou 2016 69.pdf 

Bedömning 
Suzi Koken Knutsson uppger i sin skrivelse följ ande; 
Enskild undervisning i sång och instrument bör kunna ske på skoltid om 
eleven, vårdnadshavaren, kulturskolans lärare och skolans lärare är överens 
om det. 
En del elever har inte möjlighet att delta i vår verksamhet om inte 
verksamheten kommer till dem på landsbygden. Dessa åker ofta buss och 
pga busstiderna kan inte lektionen schemaläggas innan eller efter skolan. 
En del elever kan få skjuts in till oss på Kulturcentrum/Bruket en gång i 

veckan men inte två gånger. För att få ut det mesta möjliga av kulturskolan 
använder de skjutsen in till centralorten för att delta i en ensemble (som ändå 

Utdragsbestyrkande
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inte kan erbjudas på skoltid) och har sin enskilda lektion på sin skola (när de 
inte kan erbjudas spellektion i anslutning till ensemblelektionen). 
Att som musiklärare vara hänvisad till att ha all sin undervisning mellan 
14.30 - 20.00 skulle göra yrket mindre attraktiv, både för lärare med barn i 

skolåldem och for lärare som vill spela/ sjunga i lokala musikföreningar och 
ensembler. 

De flesta musik- och kulturskolor som blev valda att lämna remissyttrande är 
av samma åsikt som vi i Ronneby vad gäller frågan om kulturskolans 
frivillig verksamhet pâ skoltid. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar l :e vice ordf Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Lars 
Sager (M) och Erik Ohlson (V); samt ersättaren Helen Fogelberg (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 

Justerandes sign 
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§ 12 Dnr 2017-000602 001 

Revidering av Iokaltaxor fôr Kunskapskällan. Fërslag. 

Sammanfattning 
Erika Hallberg, chef Kunskapskällan, gav inledningsvis en kort presentation 
av verksamheten vid Ronneby Kunskapskälla. 
Kunskapskällans lokaler justeras och byggs om under läsåret 2017/2018, 
varför ny taxa för uthyrning av lokaler behöver beslutas. 

Bedömning 
Kunskapskällan har lokaler som, då det finns utrymme, kan hyras ut till 
företag eller andra organisationer för utbildning eller möten. Eftersom 
lokalerna under läsåret 2017/2018 justeras och byggs om, överensstämmer 
inte den i Kommunfullmäktige beslutade lokaltaxan med de nya 
förutsättningarna fullt ut. Förslaget är därför att taxorna revideras. 
Den nya taxan föreslås börja gälla från och med l augusti 2018. 

Förslag till beslut 
F öreslås att Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förslå 
Kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning för 
Kunskapskällan, enligt förslaget: 

Mindre utbildningslokal (6-15 personer): 
Pris halvdag: 600 kr Pris heldag: 1000 kr 

Större utbildningslokal (16-40 personer): 
Pris halvdag: 1000 kr Pris heldag: 1600 kr 

Priserna angivna ex. moms. 
Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för: 
- Enskilda studerande 
- Kommunala verksamheter 
- Fackföreningar som organiserar kommunal personal 
Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter) 

Justerandes sign 
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Fôr att säkerställa marknadsmässig nivå på taxa, har prisuppgifter inhämtats 
från Soft Centers konferensuthyrning. Se bilaga. 
För att säkerställa att fastighetsägaren godkänner uthyrning i andra hand 
även fortsättningsvis, har ett uppdaterat godkännande erhållits. Se bilaga. 
För att kunna jämföra den föreslagna taxan med den tidigare fastställda, 
bifogas den idag gällande taxan. 
Avgörande för taxan är storleken på lokalen, hur många personer lokalen är 
avsedd för. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamöterna 
Erik Ohlson (V) och Lennart Gustafsson (L). 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förslå 
Kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning för 
Kunskapskällan, enligt förslaget: 

Mindre utbildningslokal (6-15 personer): 
Pris halvdag: 600 kr Pris heldag: 1000 kr 

Större utbildningslokal (16-40 personer): 
Pris halvdag: 1000 kr Pris heldag: 1600 kr 

Priserna angivna ex. moms. 
Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för: 
- Enskilda studerande 
- Kommunala verksamheter 
- Fackföreningar som organiserar kommunal personal 
Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter) 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Erica Hallberg, chef Kunskapskällan 
Tobias Ekblad, förvaltningschef

~ 
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§ 13 Dnr 2018-000021 026 

Personal och arbetsmiljöfrågorjanuari 2018 

Sammanfattning 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfte fråga ang ökad sjukskrivning inom 
förskolan under hösten. Ohlson efterfrågar statistik över förskolan inför nästa 
sammanträde i Utbildningsnämnden. 

Förvaltningschef Tobias Ekblad hänvisar till genomförd medarbetarenkät. 
Generell bild är att en referensgrupp kommer att tillsättas av 
kommunledningen för att komma tillrätta med sjukfrånvaron. Vidare ref. 
förvaltningschefen till möte med företagshälsovården. Denne ser positivt på 
att företagshälsovården arbetar övervägande med förebyggande insatser. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) efterfrågade information kring inköp av 
datorer. 

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att inköp av datorer för 1-1 satsning 
återfinns i Budget 20 l 8. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP) 
och Lars Sager (M). 

Beslut 

Informationen noteras till dagens protokoll. 

Exp: 
Tobias Ekblad, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

JuÏe/andes sign 
Å 

,r Utdragsbestyrkande
/ 

f» 
I
M

~



~~ ~~
~ 

~ RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(36) 
201 8-01 -25 

Utbildningsnämnden 

§ 14 Dnr 2018-000023 602 

Kurser och konferenser januari 2018. 

Sammanfattning 
Några inbjudningar till konferenser eller kurser har inte inkommit till dagens 
nämndssamrnanträde.
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§ 15 Dnr 2018-000022 600 

Förvaltningschefens Rapporterjanuari 2018 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtagen statistik avseende 
placeringar inom kommunala förskolor, bamgruppemas storlek och 
utveckling 2017-2018. 

Vidare delgavs nämndsledamöterna antagen Biblioteksplan för Ronneby 
kommun 2017-2018. Planen är framtagen av Fritid- och kulturförvaltningen i 

samverkan med Utbildningsförvaltningen. 
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort kring dialog som förs med 
Fritid och kultur om samarbete då det gäller simskola. 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) efterfrågar uppgifter kring antal barn i 

obligatorisk förskoleklass. 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort uppger att antalet tillkommande barn är 
mycket begränsat. 
I anslutning informerade Hjort kring vissa lagändringar; ny kommunallag, 
rektors beslut om politisk närvaro i skolan, ny iörvaltningslag mm. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), och Erik Ohlson (V). 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, Bitr Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 16 Dnr 2018-000025 000 

Delgivningarjanuari 2018 

Sammanfattning 
2016.370 — 047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för 
bidragsåret 2016/2017. 

2016.676 - O47 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för personalfcirstärkning inom elevhälsan 
och Specialpedagogik för HT 2016. 

20l7.131- 002 
Utbildningsförvaltningen: F ördelning/Delegering av arbetsmiljö- och 
brandskyddsupp gifter. 

2017.131 — 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för utbildning som kombineras med 
traineejobb eller tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och 
äldreomsorg beslutsåret 2017. 

2017.420 — 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 
för 2017/2018. 

2017.102 — O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för undervisning under skollov för 2017. 

2017.62 - 047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds för 2017. 
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2017.213 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2017. 

2018.31 - 047 
Skolverket: Ansökan om bidrag för läxhjälp till huvudmän 2018, Ronneby 
kommun. 

2017.393 - 678 
Protokollsutdrag från Miliö- och Byggnadsnämnden 2017-12-13, 
Stadshuset, Ronneby MBN 8248:2017: Bustorp 1:38 — Ansôkan om 
planbesked. 

Protokoll frän Förvaltningssamverkansgmppen 2017-12-11 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-12-14, Stadshuset, 
Ronnebv kommun; (KF 8401:2017) ; Budget 2018-2019 plan 2020-2021 
fôr Ronneby kommun. 
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Utbildningsnämnden 

§ 17 Dnr 2018-000024 002 

Delegationerjanuari 2018 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2017-12-12- 
2018-01-10, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 20 l 7-1 1-29- 
2017-12-19, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2017-1 l -29-2017- 
12- l 4, delegationsbeslut för Skolområde GyV (inkl Vux och SFI) 2017-12- 
O 1 —2O 1 7- 1 2- 1 4; cirkulerade under nämndssammanträdet. 
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Information till utbildningsnämnden 2018-01-16 

Behövs kartläggning av vaccinationsläget genom förskolan i Ronneby kommun? 
Mail från Inqer Hiort 2018-01-15 
Fråga: Jag tänker att vi har ett gott vaccinationsläge bland våra tvååringar i Ronneby, men ett nytt 
inflöde av barn från andra länder- finns det fog att vara orolig? 
Vi är naturligtvis intresserade av att våra barn mår bra och att föräldrarna tar sitt ansvar att låta 
vaccinera sina barn. Jag tänker att det kanske kan vara intressant att belysa denna aspekt? - 

o Kan det fínnas material som barnhälsovârden vill sprida genom våra förskolor kanske? 
o Vill barnhälsovården komma ut på förskolor och träffa föräldrar vid tillfälle? 

Svar från Hans Edenwall, barnhäIsovårdsöver/äkare i Blekinqe 2018-01-16 

Sverige är välvaccinerat. Blekinge ligger ôver riksgenomsnittet på ca 98 % 
vaccinationstäckning. Varje år samlas in uppgifter om alla tvååringari landet och deras 
vaccinationstäckning. Uppgifterna publiceras sedan av Folkhälsomyndigheten (tidigare 
Socialstyrelsen) varje år på sensommaren. Uppgifterna där går ner på kommunnivå. Ronneby 
kommun har god vaccinationstäckning. Vi i centrala BHV-teamet kan se uppgifterna ner på 
vårdcentralsnivå. Vi har inga områden i Blekinge med dålig vaccinationstäckning vilket 
däremot finns på enstaka ställen i Sverige, typ Järna utanför Södertälje. Det behövs alltså 
inte någon ny insamling av statistik, den finns redan (även om den inte ligger på förskolenivå 
utan på vårdcentralsnivå). 
För närvarande finns ingen anledning till stora vaccinationsinsatser bland barnen och jag kan 
inte se någon anledning framöver heller. Det som diskuteras sedan flera år är att 
tidigarelägga mässlingsvaccinationen (inkl. påssjuka och röda hund) från 18 till ca 12 
månaders ålder. Antikroppar från mamman går över till fostret och måste försvinna för att 
vaccinet ska bli effektivt. Förr hade mödrarna mycket höga antikroppshalter efter naturlig 
mässling och då fick man vänta till 18 mån ålder innan det var läge att vaccinera. Nu är alla 
mödrar vaccinerade, har höga antikroppshalter (men inte lika höga) och därför försvinner 
antikropparna något snabbare. Därför kan det bli aktuellt att tidigarelägga vaccinationen till 
ca 12 månader. Men den frågan är helt oberoende av nu pågående mässlingsutbrott. 

Våra nyanlända kan vara ovaccinerade men väldigt många är välvaccinerade. De vill ha 
vaccination i Sverige, allt de kan få. Alla nyanlända erbjuds ett hälsosamtal när de kommer 
hit och där gås aktuellt vaccinationsstatus igenom och man lägger upp en plan för 
kompletteringsvaccinationer. De som är tveksamma till vaccination är en liten del av de 
svenska föräldrarna. 

Från barnhälsovårdens sida har vi just nu ingen anledning att gå ut med mer info eller 
material. 

Hälsningar Hans 

Hans Edenwall Mobil: 0734-47 12 78 
Barnhälsovårdsöverläkare E-post: hansedenwall ltblekin e.se 
Landstinget Blekinge wwwmikshandboken-bhvse 
BHV-teamet, Hälsovalsavdelningen 
37181 Karlskrona %¢‘9?‘w?9i§j”355‘*?‘«‘ 
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