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Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordfërande 
Silke Jacob (C) 
Stefan Österhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Linda Johansson (SD) 

§§ 40, 43--53 
§§ 37--42 

§§ 40, 43--53 

Kenneth Henningsson (C) 
Lennart Gustafsson (L) 
Johnny Håkansson (S) 
Tim Johansson (SD) 
Kent Carlsson (M) 
Ingrid Karlsson (S) 
Bengt-Christer Nilsson (S) 

§§ 37--42 
55 4o, 43--53 

Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjö (M) 
Margareta Håkansson (RP) 
Ingrid Karlsson (S) 
Pär Dover (S) 

§§ 37--42 
gg 4o, 43——53 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
lnger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Monica Sjövind, skolområdeschef Skolområde Ronneby 
Ronny Mattsson, skolområdeschef Skolområde GyV 
Anna lsaksson, rektor IM 
Ulrik Lindahl, samordnare IM 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Johanna Månsson, rektor SFI 
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Fräs Kajsa Danielsson, Lärarnas Riksförbund 
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Utbildningsnämnden 

§37 Dnr 2017-000121 O41 

Uppfôljning av budget februari 2017. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos för utfall av Budget 2017, som Visar en avvikelse på ca - 
2.218 Tkr. Ej påverkbara eller styrbara kostnader ger detta underskott. Ett 
tilläggsanslag har begärts pg a ändrade förutsättningar för erhållande av 
statsbidrag yrkesvux. 

KS au har föreslagit KS/KF at bevilja tilläggsanslag motsvarande 3 400 Tkr, 
vilket täcker underskottet samt medger kvalitetsökning. Fortsatt ökade volymer 
ses inom i stort sett alla verksamheter. 
Interkommunala ersättningar och kostnader genomgicks och kommenterades, 
liksom nettokostnad per verksamhet. 

Bedömning 
Fortsatt ökade volymer ses inom i stort sett alla verksamheter; förskola, 
grundskola, IM vuxenutbildning mm. Utökad skolskjutsning till våra 
ytterskolor kommer att ske från hösten. Enligt förvaltningschefens bedörrming är 
budgeten fullt styrbar, men det krävs regelbundna uppföljningar, helhetssyn och 
en kraftfull styrning från alla chefer. Om inget oförutsett händer bör 
Utbildningsnämnden klara det av KF ställda kravet att tilldelad budget klaras 
inom givna ramar. 

Deltar i debatten 
I__debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot Stefan 
Osterhof (S). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign 
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Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Samtliga chefer 
Ekonomienheten 
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Utbildningsnämnden 

§ 38 Dnr 2017-000117 600 

Framtidstankar, Ronneby skolomráde. Information. 

Sammanfattning 
Som ett led i den presentation kring utbildningsförvaltningens Verksamhet, 
vilken inleddes föregående nämnd med Kallinge Skolområde, har nu turen 
kommit till skolområdeschef Monica Sj övind. En presentation kommer att 
delgavs utbildningsnämndens ledamöter kring de framtidstankar som finns i 

Ronneby Skolomrâde. 

Skolornrådeschef Monica Sj övind påtalar att trots stora utmaningar, genom bl 
a ökat elevantal, har utvecklingen kommit långt i Ronneby skolområde. Den 
yttersta framtidsversionen för förskola och grundskola är visionen ”Alla är 
med". 

Sjövind redogjorde för målsättningen om fem år 2017-2022, där bl a målet är 
att minst 90 % i åk 9 ska ha behörighet till något program på gymnasieskolan, 
samt att meritvärdet ska öka och ligga minst i nivå med Riket. 
Vidare lyfte" Sjövind fram systematiskt kvalitetsarbete med kontinuerlig 
uppföljning och analys, fördjupad analys av resultat för att kunna sätta rätt 
mål, ”Lean-tänk” i förbättringsarbetet och att utveckla systematiken. 

Tre fokusområden presenterades; Värdegrund, Ämnesintegration samt 
språkutvecklande arbetssätt. Vart och ett av fokusområdena indelade i målbild, 
nuläge och nästa-läge om 5 år. 

Deltar i debatten 
ldebatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Stefan 
Osterhof (S) och Lars Saager (M) 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign 
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Exp: 

Monica Sjövind, Skolområdeschef, Ronneby Skolområde 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dnr 2017-000112 612 

Sida 

8(35) 

Utôkning av undervisningstid fôr elever IM. Fërslag. 

Sammanfattning 
Rektor Anna Isaksson och Ulrik Lindahl, samordnare IM, redogjorde för 
framtaget förslag avseende utökat antal lektionstimmar för elever på IM. En 
utökning föreslås från 16 till 25 timmar/vecka. Utökningen ses som en viktig 
del i integrationsarbetet. Eleverna får en större möjlighet att nå målen för 
grundskolan och därmed bli behöriga för gymnasiets nationella program. 
Sammanfattningsvis kan sägas att kostnaden för en utökning av 
undervisningstiden motsvarar en kostnadsökning på 5 miljoner/år vad gäller 
personal samt material (se sammanställning nedan), utökning genom satsning 
på en-till-en ingår inte i denna ram. 

Budgetår Lönekostnad Läromedel Totalt 

2017 2 500 000 kr 250 000 kr 2 500 000 kr 

2018 4 500 000 kr 450 000 kr 4 950 000 kr 

2019 4 500 000 kr 200 000 kr 4 700 000 kr 

2020 2 250 000 kr 100 000 kr 2 350 000 kr 

Vidare redogjorde rektor Anna Isaksson för verksamheten på Navigator- 
centrum för elever med speciell problematik. En utökning av denna 
verksamhet föreslås. Sammanställning över kostnader enligt tabell nedan; 

Budgetår Lönekostnad Hyreskostnad Totalt Totalt 

2017 275 000 kr 102 000 kr 100 000 kr 477 000 kr 

2018 550 000 kr 204 000 kr 50 000 kr 804 000 kr 

2019 550 000 kr 204 000 kr 50 000 kr 804 000 kr 

2020 275 000 kr 102 O00 kr Okr 477 OOO kr 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Fërslag till beslut 
F öreslås att utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom rektor Anna 
Isakssons skrivelse samt begära tilläggsanslag för att kunna genomföra ökningen 
av antalet timmar för elever på introduktionspro grammet från hösten 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamötema Erik 
Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Lars Saager (M) och Stefan Osterhof (S). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på förslag till utökning av IM 
och att förslaget avseende Navigatorcentrum inkluderas i beslutet. Medel äskas 
för Navigatorscentrums verksamhet i enlighet med förvaltningschefens 
redovisning. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller förslag till utökning av IM och inkluderar 
Navigatorcentrum i beslutet. Medel äskas i enlighet med förvaltningschefens 
redovisning. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, Fch 
Anna Isaksson, rektor IM 
Ulrik Lindahl, samordnare IM 

Justerandes sign h. Utdragsbestyrkande



~ ~~~ RONNEBY KOMMUN 
SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 
2017-03-23 

Utbildningsnämnden 

§ 40 Dnr 2017-000116 612 

Program och inriktningar gymnasieskolan lä 2017/2018. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Skolområdeschef Ronny Mattsson, Skolområde GyV, redogjorde för förslag till 
program och inriktningar vid gymnasieskolan lå 2017/2018. 
Programutbud och inriktningar för Gymnasieskolan Knut Hahn, Sj öarpsskolan 
och Blekinge Naturbruksgymnasium genomgicks och kommenterades. 

Bedömning 
Därutöver delgavs utbildningsnämndens ledamöter sökbild per den 16 mars 
2017, vilken kommenterades. 

Förslag till beslut 
F öreslås att Utbildningsnämnden beslutar om programutbud och inriktningar för 
Gymnasieskolan Knut Hahn, Sjöarpsskolan samt Blekinge 
Naturbruksgymnasium för läsåret 2017/2018. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamôterna Erik 
Ohlson (V), Silke Jacob (C), Lova Necksten (MP), Rune Kronkvist (S), Lars 
Saager (M) och Stefan Österhof (S), tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson 
(S), Kennet Henningsson (C) och Lennart Gustafsson (L); samt ersättare Helene 
Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Ylva Necksten (MP) yrkar att noteringen inom parentes efter 
ES-pro grammet, (inriktningen musik startas inte) i föreliggande forslag, tas bort 
från förslaget. 

Sida 

1o(35) 
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Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med 
tillägget att musikinriktningen på ES-programmet endast startas om fem elever 
antages. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan 
anta ordförandens förslagsyrkande och finner att nämnden bifallit förslag till 
program och inriktningar för gymnasieskolan lå 2017/2018, med tillägget att 
musikinriktningen på ES-programmet endast startas om fem elever antages. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller förslag till program och inriktningar för 
gymnasieskolan lå 2017/2018, med tillägget att musikinriktningen på ES- 
programmet endast startas om fem elever antages. 

Exp: 

Ronny Mattsson, Skolornrådeschef GyV 
Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan 
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 
Bosse Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogs 
Rektorer, Gymnasieskolan Knut Hahn 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

a,;al£%€‘?\
l l



~~
~ 

:k RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(35) 
201 7-03-23 

Utbildningsnämnden 

§41 Dnr 2017-000115616 

Betygssättning - Anpassad studiegâng, Start Soft. 
Säkerställande. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde inledningsvis för historiken i 

ärendet och den kritik som tidigare lämnats från revisorerna. 
Förvaltningschefen uppger att inriktningen är att inför sommaren avsluta 
verksamheten på Start Soft. Vid föregående nämndssammanträde fick 
förvaltningschefen i uppdrag att se över rutiner och återkomma med 
uppföljning och redogörelse. Det har nu resulterat i det klarläggande som 
framtagits av kvalitetsutvecklare Annika Forss. 
Förtydligande och klarläggande över betygssättning, anpassad studiegång och 
timplan har framtagits av kvalitetskvalitetsutvecklare Annika Forss och Carina 
Ringtun, chef för Start Soft. 

Kvalitetsutvecklare Annika Forss uppger följ ande i sin sammanfattning; 
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet. Utgångspunkten är 
att likvärdighet inte innebär likforrnighet och att alla elever ska få samma 
mängd resurser. Likvärdigheten ska upprätthållas genom gemensamma 
nationella mål i skollagen, läroplaner, betygskriterier, bestämmelser om minsta 
garanterad undervisningstid, lärarbehörigheter, regler om överklagande, tillsyn 
och granskning. I stort sett gäller samma regler för nyanlända elever som för 
alla andra elever i den svenska grundskolan. 

Föreliggande förslag till plan för säkerställande av att nyanlända elever undervisas 
betygssätts enligt gällande lagar och förordningar innefattar följ ande fem att-satser; 

- Att chefen för Start Soft säkerställer att samtliga lärare på Start Soft är 
införstådda med att betyg ska sättas i samtliga ämnen som eleven får 
undervisning i. 

- Att chefen för Start Soft säkerställer att bedömning och betygssättning 
följ er samma rutiner som för samtliga elever i Ronneby kommun enligt 
årshjulet. 

- Att rektorerna för eleverna säkerställer att deras assistenter meddelar 
även lärarna på Start Soft när datum för sista dag att föra in betyg är 
fastställt. 

Justerandes sign 
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- Att rektorerna ansvarar för att betygskatalo ger skrivs ut, skrivs under och 
arkiveras ihop med alla andra elever på skolenheten. 

- Att kvalitetsutvecklare undersöker möjlighet att erbjuda lovskola i slöjd 
för eleverna på Start Soft. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås anta plan för säkerställande av att nyanlända 
elever undervisas och betygssätts enligt gällande lagar och förordningar, samt att 
återrapportering sker vid nästa nämndssammanträde gällande lovskola i slöjd. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M) , nämndsledamötema Lars 
Saager (M), Erik Ohlson (V) och Stefan Osterhof (S), tjänstgörande ersättare 
Kennet Henningsson (C) och ersättare Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande plan för säkerställande av att 
nyanlända elever undervisas och betygssätts enligt gällande lagar och 
förordningar, samt att återrapportering sker vid nästa nämndssammanträde 
gällande lovskola i slöjd. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Eskil Eskilsson, rektor Kallinge F-6 
Marie Ekvall, rektor Kallinge 7-9 
Carina Ringtun, chef Start Soft 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 42 Dnr 2016-000832 002 

Förslag till fastställande av Delegationsordning fôr 
Utbildningsnämnden 2017--. 

Sammanfattning 
Nuvarande delegationsordning för Utbildningsnämnden antogs 2012-09-20. På 
Förvaltningschefens uppdrag har en översyn och revidering skett. 
Sakgranskning har gjorts av skoljurister. 

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för förslag till delegationsordning 
för Utbildningsnämnden 2017--. Ambitionen har Varit att korta ner dokumentet 
och göra delegationsordningen mer överskådlig. 
Ingress och nytt kapitel gällande rektors/förskolechefs särställning enligt SL 
kommenterades. Om rektors beslut grundas direkt på skolförfattningarna gäller 
inte Kommunallagens regler om delegering och därmed saknas möjlighet att 
överklaga om det inte anges specifikt att beslutet är överklagbart i 28 Kap SL. 
Kolumnen ”Ansvarig . .” har ersatts av kolumnen ”Lagrum” i den nya 
delegationsordningen. 

I anslutning härtill informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring 
förvaltningschefens vidaredelegation. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till ny 
delegationsordning att gälla från beslutets datum. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Christer Stenström (M) och Erik Ohlson (V), samt tjänstgörande ersättare 
Lennarth Gustafsson (L). 

Justerandes sign " Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer Delegationsordning för Utbildningsnämnden 
2017-- att gälla fr 0 m 2017-03-23. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Samtliga chefer utbildningsförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen FK 

Justerandes sign Fa Utdragsbestyrkande
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§ 43 Dnr 2017-000118 630 

Fôrskoleutredningen - lnriktningsfôrslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för förslag till inriktningsförslag 
gällande strategisk plan för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun. 
Behovet av nya förskolor är störst i tätortens centrala delar. Espedalsskolans 
förskola måste dessutom tas i beaktande i samband med beslutet om nya åk 4-9 
skolor i tätorten. 

I den plan som redovisats är behoven av utbyggnad beräknad till 20-22 gLa 
förskoleavdelningar. Samtidigt finns ett behov av att ersätta äldre befintliga 
avdelningar pg a kvalitetsskäl. Sammantaget blir behovet då ca 40-42 
förskoleavdelningar. 

I yttrandet föreslås KS underrättas om behovet av nya förskolor och ta ställning 
till att avsätta resurser till fortsatt projektering och detaljplanering om utbyggnad, 
samt i den fortsatta detalj planeringen ta ställning till avvecklingstakten för mindre 
lämpliga objekt. 

Bedömning 

Förslag till beslut 
F öreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt p 1,2 
och 3 i nedan beskrivna förslag; 

l. Underrättas om behovet av nya förskolor enligt vad som framkommer i 

Strategisk plan för utbyggnad av förskolan. 
2. Tar ställning till att avsätta resurser till fortsatt projektering och 

detaljplanering om utbyggnad. 
3. I den fortsatta detaljplaneringen tar ställning till avvecklingstakten fôr 

mindre lämpliga objekt. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson (V), Lova Necksten (MP), samt tjänstgörande ersättarna Lennart 
Gustavsson (L) och Kennet Henningsson (C). 

Sida 
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Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att punkt 2 omformuleras enligt 
följande; ”ber KS ta ställning till att avsätta ev resurser av Tekniska 
förvaltningen till fortsatt projektering och detaljplanering om utbyggnad.” . 

Nänmdsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att punkt 3 tas bort. 

Beslut 

Utbildningsnämnden sänder strategisk plan för utbyggnad av förskolan till 
kommunstyrelsen som underlag för fortsatt beredning inför budgetarbetet, samt 
ber Kommunstyrelsen ta ställning till att avsätta ev resurser av Tekniska 
förvaltningen till fortsatt projektering och detaljplanering om utbyggnad. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hjort, bitr Fch

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 44 Dnr 2017-000119 623 

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande 
Upphandling av temporär skolskjuts. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde for upphandling avseende 
skolskjutstrafik från Ronneby/Kallinge till Bräkne-Hoby, Hallabro och 
Backaryd för läsåret 2017/2018. 

Fackliga representanter äger ej rätt att närvara under föredragningen på 
utbildningsnämnden. 

Nämndsledamot Christer Stenström (M) påtalar felaktighet i 

förfrågningsunderlaget gällande ”Behörighet”. I texten anges ”D-behörighet 
eller Yrkeskompetensbevis (YKB).” Korrekt formulering ska vara ”D- 
behörighet och Yrkeskompetensbevis (YKB). 
Formuleringen kommer att rättas till i underlaget. 

Förslag till beslut 
F öreslås att utbildningsnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlagen 
gällande temporära skolskjutstransporter till Bräkne-Hoby, Hallabro och 
Backaryd. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Christer Stenström (M) och Silke Jacob (C). 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer forfrågningsunderlagen gällande temporära 
skolskjutstransporter till Bräkne-Hoby, Hallabro och Backaryd. 

Sida 
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

TommyAhlquist, Fch 
Ingela Berg, Skolomrâdeschef Kallinge 
Teo Zickbauer, upphandlare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2017-03-23 
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Utbildningsnämnden 

§ 45 Dnr 2017-000052 4018 

Begäran om remissyttrande avseende Miljôprogram, 
Ronneby kommun och handlingsplan 2017-2020. 
(Dnr KS 2016:662). 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till svarsyttrande över det 
av kommunkansliet framtagna förslaget till Miljöprogram för Ronneby kommun 
i medverkan med förvaltningarna. 

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020 med 
tillhörande handlingsplan. Miljöprogrammet gäller för hela geografiska 
kommunen och grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen. De 
nationella miljökvalitetsmålen har delats in i fem fokusområden; Klimat, Giftfn' 
miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk mångfald. 

Till varje fokusområde finns övergripande målsättning och mål med tillhörande 
indikatorer samt en beskrivande text om vad vi vill uppnå. 
Kommunkansliet har utarbetat förslag till Miljöprogram för Ronneby kommun i 

medverkan med förvaltningarna. Utbildningsnämndens syn på förslaget önskas 
senast 2017-04-07 

Förslaget är processat i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp som inte har 
några förslag på kompletteringar, utan ställer sig bakom förslaget i sin helhet. 

De områden som berör utbildningsnämndens verksamheter är listade i en 
handlingsplan 2017-2020. Handlingsplan 2017~—2020 med nulägesrapport har 
närslutits yttrandet. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och 
därmed antar detta som sitt eget svar till kommunkansliet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och därmed antar 
detta som sitt eget svar till kommunkansliet. 

Exp: 

Kommun]edningsförvaltningen 
Inger Hjort, Bitr Fch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Sida 
SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 22(35) 
2017-03-23 

Utbildningsnämnden 

§ 46 Dnr 2017-000120 400 

Egenkontroll enligt Miljëbalken. Uppfôljning av tillsyn pâ 
skolor under 2014-2015. Förslag. 
(MB Dnr 2016.8-811). 

Sammanfattning 
I skrivelse från Miljö och byggnadsförvaltningen önskar Miljö- och 
byggnadsnämnden återkoppling kring hur arbetet med egenkontroll enligt MB 
utvecklats samt också ta del av den utvärdering av nuvarande städavtal och 
fördelning av städresurser till de olika verksamheterna som genomförts. För att 
kunna planera tillsynsinsatser och bedöma/ följa upp ev brister önskas även 
information ang planerade om- och nybyggnationer av skolor. 

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för framtaget förslag till 
svarsyttrande gällande egenkontroll enligt Miljöbalken; Uppföljning av tillsyn 
på skolor. 

I sitt svarsyttrande anför arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström följ ande; 
”Miljö och byggnadsförvaltningen önskar återkoppling hur egenkontrollarbetet 
enligt miljöbalken utvecklats från tjänsteskrivelse, dnr 20l6.240-600(7598) och 
ta del av utvärdering av städavtal med resursfördelning, samt information om 
avvikande hygienfaktorer vid tillsyn gällande Fredriksbergsskolan , 

Snäckebacksskolan och J ohannishusskolan. 
Verksamheten har påtalat behov av förbättringar gällande toaletter och 
ventilation på Fredriksbergsskolan samt J ohannishusskolan. Detta är inlagt i 

budget och har genomförts enligt budget 2016 samt kommer att genomföras 
enligt plan 2017. 

Då flera skolor står under utredning för ombyggnad / renovering/ nybyggnad , 

däribland Snäckebacksskolan, är bedömningen att endast nödvändigt 
felavhj älpande åtgärder kan genomföras på denna plats; detta då beslut ännu ej 
år fattat om byggnationer. 

Angående städavtalet finns uppföljning från intern controller och städmöten med 
representanter från utbildningsförvaltningen. Exempel på detta medsänds som 
bilagor l,2,3,4,5 och 6. 
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KOMMUN ~~ 
Utbildningsnämnden 

Egenkontrollarbetet utifrän Miljöbalken syftar till att förebygga negativ 
påverkan på miljö och hälsa , denna kontroll kan med fördel samordnas med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ,som har sarnmanfallande syfte. 
En del av detta miljöarbete styrs genom systemuppbyggnad och kopplade frågor 
från Ronneby kommuns arbetsskadesystem, där riskbedömningar för ohälsa 
bedöms vara i linje med miljöbalken och blir dokumenterade.” 

Förslag till beslut 
F öreslås att utbildningsnämnden godkänner bedömning och förslag och antar 
svaret som sitt eget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lova 
Necksten (MP) och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson 
(S) och ersättare Martin Engelsjö (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att följ ande formulering införs efter 
andra meningen i tredje stycket; 
Städavtalet avser alla nämnders verksamheter och utbildningsnämnden anser 
därför att eventuell utvärdering bör ske på initiativ av kommunstyrelsen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till svarsskrivelse, med 
tillägget att städavtalet avser alla nämnders verksamheter och 
utbildningsnämnden anser därför att eventuell utvärdering bör ske på initiativ av 
kommunstyrelsen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Miljö- och Byggnadsnämnden 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
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Utbildningsnämnden 

§ 47 Dnr 2017-000128 667 

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande 
Upphandling av undervisning i svenska, SFI. 

Sammanfattning 
Ersättare Helene Fogelberg (M) anmäler jäv och lämnar tillfälligt 
nämndssammanträdet under rubr ärende. 

Rektor Johanna Månsson redogjorde för förfrågningsunderlag gällande 
upphandling av undervisning i svenska SFI. För spår 1 och 2 samt distans för 
spår 3 kommer kommunen att bedriva i egen regi och ingår således inte i 

upphandlingen. 

Fackliga representanter äger ej rätt att närvara under föredragningen på 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlag 
gällande upphandling av undervisning i svenska, SFI. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lova 
Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Stefan Osterhof (S). 

Reservationer mm 
Se anmälan om jäv ovan. 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) deltar inte i beslutet. 
Nämndsledamötema Stefan Österhof (S) och Johnny Håkansson (S) deltar inte i 

beslutet. 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) deltar inte i beslutet. 

Sida 
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Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlag gällande upphandling av 
SFI. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ronny Mattsson, Skolområdeschef GyV 
Johanna Månsson, rektor SFI 
Teo Zickbauer, upphandlare 
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Utbildningsnämnden 

§48 Dnr 2017-000129 610 

Rektors pedagogiska ledarskap. Diskussion. 

Sammanfattning 
Rektors pedagogiska ledarskap har förts upp på Utbildningsnämndens 
dagordning som en diskussionspunkt. De under nämndssammanträdet förda 
diskussionerna redovisas som en sammanfattning i dagens protokoll. 
Utbildningsnämndens ledamöter delgavs grunddokumentation från Skolverket 
kring Tema Rektor - Forskning för skolan. 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde kort för historiken. Bla har en 
omorganisation genomförts som ett led i rektors pedagogiska ledarskap. 
Åtskilliga utbildningar med fokus på detta har genom åren anordnats för chefer. 
Utöver nämnda omorganisation har tre rektorstjänster och två 
förskolechefstjänster tillkommit, fler administratörer anställts och förstärkning 
skett på kansliet; syftande till att utgöra resurs för rektorerna. 

En heldag med nämndsdiskussion och föreläsningar/föredrag anordnades av 
konsult Claes Andersson framtagen sammanfattning från seminariet den ll 
februari 2016 delgavs utbildningsnämndens ledamöter. 

Vidare har en revisionsgranskning gällande rektors pedagogiska ledarskap 
genomförts och redovisats till Ernest & Young genom nämndsbeslut i februari 
2016. 

En begäran om granskning av uppföljningen gällande nämnda revisions- 
granskning inkom för ca två veckor sedan och har besvarats via e-post. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) konstaterar att rektors pedagogiska 
ledarskap är ett pågående arbete i högsta grad. Ordföranden föreslår att en ny 
konferens/ seminarium, som uppföljning på det seminarium som hölls den 1 l 

febr 2016, arrangeras på nytt under hösten 2017 på temat ”på vilket sätt rektors 
pedagogiska ledarskap har utvecklats sedan dess”. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfter även fram att fokusera på hur 
lärarpersonalen upplever rektors pedagogiska ledarskap. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist påtalar att handledning av rektor är viktigt. 
Förstärkning har skett med fem ledningstj änster. Arbetet fortsätter med 
stödjande åtgärder för att underlätta rektors pedagogiska ledarskap. En 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

môtesstruktur har införts för att frigöra ”mötesfria” veckodagar, syftande till att 
öka rektors möjlighet att få tid till det pedagogiska ledarskapet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M), nämndsledamôtema Erik 
Ohlson (V) och Christer Stenström (M), samt tjänstgörande ersättare Kennet 
Henningsson (C). 

Beslut 

Diskussionerna förs till dagens protokoll, med intentionen att till hösten 
arrangera seminarium och inför den distribuera sammanställning av förra 
seminariet. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hj ort, bitr Fch 
Kjell GG Johansson, Revisionen
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 49 Dnr 2017-000020 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor mars 2017 

Sammanfattning 
Förvaltningschefen Tommy Ahlquist infonnerade kring rekryterings-processen 
gällande skolområdeschef för Ronneby Skolområde (7 sökande) samt 
rektorstj änsten Fredriksbergsskolan. Betr sistnämnda tjänst är rekryteringen klar. 
Rektorstjänsten tillsätts i samråd mellan förvaltningschef och nuvarande 
skolområdeschef Monica Sjövind, Ronneby Skolområde. 
Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kort kring rekryteringen 
av dennes tjänst. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Utbildningsnämnden 

§ 50 Dnr 2017-000021 602 

Kurser och konferenser mars 2017 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade om den rekryteringskväll som 
arrangeras den 5 april 2017 på Gymnasieskolan Knut Hahn; med 
miniföreläsningar, mingel, buffé. Inbjudan i form av bl a Vykort har skickats ut. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 51 Dnr 2017-000019 600 

Fôrvaltningschefens Rapporter mars 2017 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist ref. från de diskussioner som förts i KS 
gällande Lokalutredning 2015. Ärendet gällande om- och nybyggnation av två 
4-9 skolor i Ronneby behandlas i kommunfullmäktige den 30 mars 2017. 
Vidare delgavs förslag till tidsplan som sträcker sig över tidsperioden 2017— 
2021. En proj ekteringsgrupp kommer att bildas, bestående av representanter for 
chefer, personal, fackliga företrädare och skyddsombud, i likhet med tidigare 
om- och nybyggnationer. 
Skolområdeschef Monica Sj övind kommer att arbeta som verksamhetsanknuten 
projektledare 100% och förvaltningschef Tommy Ahlqvist deltid med projektet. 
Förvaltningschefens strävan är att kunna ge så stor transparens som möjligt 
under processens gång. En kommunikations- och informationsplan kommer att 
framtas. 

Redan nu har personalen på Snäckebacksskolan och Skogsgårdsskolan 
informerats om vad som är känt i nuläget. Infoblad kommer att utsändas 
kontinuerligt till samtlig personal. Utbildningsnämnd och Kommunstyrelse 
kommer att informeras kontinuerligt. 

Förvaltningschefen delgav nämndsledamötema sammanställning av läget inom 
förskolan. I nuläget är l 323 barn placerade jmf med samma tid föreg är (1 275 
barn). Ev krävs uppstart av ytterligare en fsk.avdelning i Påtorp för att klara 
placeringama. 

Månadsvis rapport över kösituationen delgavs utbildningsnämndens ledamöter. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfte fråga kring skolskjutsavtalet gällande 
restider. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att avtalet anger en restid på 45 min 
till skolan. Det ska alltid finnas personal på skolan då eleven lämnas av 
skolbussen. Skolan har tillsynsansvar. 
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Utbildningsnämnden 

Nämndsledamot Johnny Hâkansson (S) lyfte fråga gällande olycksfall och 
tillbud på skolorna. 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) lyfte fråga gällande obehöriga på skolorna. 

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort informerade kort kring kvalitetsgranskning. 
Två granskningar/inspektioner från Skolinspektionen gällande dels lärarresurs, 
dels deltagande i granskning av huvudmannens klagomålshantering. 
Uppföljning kommer att ske under hösten av Skolinspektionens granskning år 
20 12/201 3. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), Stefan Österhof (S), Erik 
Ohlson (V) och Christer Stenström (M). 

Beslut 

Rapporter och information tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch
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§ 52 Dnr 2017-000022 O00 

Delgivningsärenden mars 2017. 

Sammanfattning 

2016.941 - 047 
Skolverket: Överenskommelse (ÖK 2)0m samverkan mellan Skolverket 
och Ronneby kommun avseende insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat 
modersmål än svenska. (Dnr 2016:01138.). 

2016.941 - 047 
Åtgärdsplan - sammanfattning nyanländas lärande, Ronneby kommun. 

2017.102 - O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för undervisning under skollov 2017 
(lovskola) — (Dnr 201720005114) 

2017.108 - 047 
Skolverket: Bekräftelse om mottagen ansökan om statsbidrag för läxhj älp 
201 7. 

2017.106 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2017-02-17 Skogsgârdsskolan, Ronneby 
kommun. (Dnr K204373-17). 

2017.109 - 114 

Polisamnälan ang skadegörelse 2017-02-17 Kallingeskolan, Ronneby 
kommun. (Dnr K210210-17). 

2017.1 - 610 
Jessica Petersson: Epost med synpunkter på byggnation av 4-9 skola. 

Protokoll från F örvaltningssamverkansgruppen 2017-02-20 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Sida 

33(35) 

Justerandes sign 

m» 
Utdragsbestyrkande



~ ~~~ RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 34(35) 
2017-03-23 

Utbildningsnämnden 

Sveriges Viktigaste Jobb! Vykortsinbjudan till mingelkväll för dig som vill 
jobba som lärare i Ronneby kommun arrangeras den 5 april 2017 på 
Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby. 

Nämndsledamot Christer Stenström (M) lyfte fråga kring beslut från Skolverket 
gällande återbetalning av statsbidrag för lågstadiesatsningen 2015/2016. 
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Utbildningsnämnden 

§ 53 Dnr 2017-000023 O02 

Delegationsärenden mars 2017 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen taget beslut 2017-02-07, 
delegationsliggare över av ordföranden taget beslut 2017-03-09, samt 
delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2016-09-14-2017-01-3 l, 
delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2017-01-25, delegationsbeslut för 
Skolområde GyV (inkl Vuxenutbildning) 2017-02-02-2017-03-21, cirkulerade 
under nämndssammanträdet. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) informerade kort kring 
beslut/undertecknande gällande överklagat ärende till Kammarrätten.

~ 
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