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Plats 00h
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamôter

Lennarth Förberg (M), Ordfërande

Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Lars Saager (M)
Silke Jacob (C)

Marie Olsson (S)
Tina Lindqvist (S)

Rune

Kronkvist (S)

Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Magnus Stridh (SD)
Linda Johansson (SD)
Erik

Tjänstgörande ersättare

Helene Fogelberg (M)
Lennart Gustafsson (L)
Bengt-Christer Nilsson (S)

Johnny Håkansson (S)
Tim Johansson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare

Margareta Håkansson (RP)
ingrid Karlsson (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Pär Dover (S)

Tjänstemän

Tommy Ahlquist,
Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef
förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare

ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Gunilla Johansson,

UN

Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
Övriga

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
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Utbildningsnämnden

§ 104

Dnr 2017-000316 678

Reviderat förslag gällande "Framtidens skolor"

Ärendet är omedelbart justerat.

.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för formalia och historik
ärendet; samt det

pågående arbetet under juni-augusti 2017 med Projekt

i

Framtidens skolor.
Utbildningsnämnden återkommer under våren 2018 med behovsbedömning
avseende inventarier för de nya 4-9 skolorna samt Sko ggårdsskolans
förskola 10-12 avdelningar. Utbildningsnämnden återkommer också vad
gäller medel för flyttkostnader.

Kommunfullmäktige tog 2017.03.30

Dnr 2016.29l-611) beslut i
frågan om ”Lokalutredning 2015”. Beslutet är nu omsatt till praktiskt arbete
med arbetsnamnet ”Framtidens skolor” i Ronneby Kommun. Tidplan är
(§ 97,

framtagen och vi ligger i fas med den i vårt arbete.
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2017 där

punkten ”Framtidens skolor”
beslut

ë

41 1 :2017 (Dnr 2017.502) behandlades togs

om att remittera ärendet till utbildningsnämnden for yttrande.

Yttrandet ska ha inkommit

till

kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-05.

Bedömning
Vid sammanträde i Kommunstyrelsens

med viss omformulering av punkt sju

i

arbetsutskott beslutades följande;
beslutsforslaget;

Kommunstyrelsens arbetskott beslutar 2017-08-28 föreslå att
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta
Snäckebacksskolan byggs

o

taget,

att:

om enligt det beslut som redan är

men arbetet med ombyggnad påbörjas juni 2019.

Snäckebacksskolans elever + âk 4-6 elever från vissa skolor
flyttas till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRIs lokaler. Möjlig
inflyttning sommaren 20 l 9.
o ABRIs lokaler, kv Svarven, byggs om till en permanent 4-9
skola inklusive tillagningskök och idrottslokaler. Moderna
o

Justerandes sign

~

LW

/

/M

Utdragsbestyrkande

r

~~:k RONNEBY
~

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

5(28)

2017-08-31

Utbildningsnämnden

lokaler för särskolans träningsskoleverksamhet tillskapas

i

samma byggnad.

o

Skogsgârdsskolan byggs om och anpassas till en modem,
miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny
modern förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är

ombyggd.
o

Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019.
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med
fritidshem år 2021-2022.

o

Förskolan, 10 avdelningari södra Kallinge, byggs enligt
tidigare beslut.

o

o

Utbildningsnämnden fâr i uppdrag att återkomma med ett
förslag till avtal mellan nämnden och AB Ronneby
Industrifastigheter (ABRI).
Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet

med detaljplaneändring

i

området.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde vid dagens, 2017-08-31,

nämndssammanträde i utbildningsnämnden för sitt förslag till ny inriktning.
Reviderad tidsplan delgavs nämndsledamötema.
I

sin förslagsskrivelse daterad

2017-08-29 uppger förvaltningschefen

följ ande;

”Kommunstyrelsens arbetsutskott tog igår, 2017-08-28, ett enhälligt beslut
att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta
enligt det nya reviderade förslaget, till skolsatsning ”Framtidens skolor”.
KSau beslutade att begära in yttrande från Utbildningsnämnden i frågan om
förslaget.

Jag föreslår härmed

att

Utbildningsnämnden

ställer sig

bakom det nya

förslaget.

Frågan gällande särskolans träningsskoleverksamhet bör utredas vidare.
Ändrade förutsättningar med färre barn än tidigare prognos, gör att andra
lokaler än de föreslagna kan vara lämpliga. Dessutom bör frågan om lokaler
lösas under 2017.”

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom det nya
inriktningsförslaget och att särskolans träningsskoleverksamhet utreds
till

M»

vidare.
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Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och Linda
Johansson (SD) samt tjänstgörande ersättarna Johnny Håkansson (S) och
Helene Fogelberg (M).

Yrkanden
Nämndsledarnot Erik Ohlson (V) yrkar att Kommunstyrelsen meddelas att
tredje punkten sista meningen avseende träningsskolan lyfts ur och utreds
vidare, samt att en utredning över trafiksituationen vid kv Svarven tas fram
och presenteras i utbildningsnämnden i februari 2018. Utredningen ska
beakta cykelvägen sydost om ABRI:s lokaler samt
Rönnbärsvägen/Hamnvägen.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall

tjänstemannaförslaget och
utredning över

till

nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om
trafiksituationen kv Svarven, samt att sista meningen
(beslutsunderlaget)
I

om träningsskolan stryks.

anslutning härtill lyfte Wildros även frågan
kv Svarven.

utretts betr

i

tredje

punkten

om förekomst av radon har

Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till tj änstemannaförslaget, att
notering görs betr p. 7 under tj änstemannaförslagets bilaga rubriken
"Fördelar med förslaget” och att tredje punktens sista mening med lydelsen
”Moderna lokaler för särskolans träningsverksamhet tillskapas i samma
byggnad” stryks; för att återkomma i utbildningsnämnden längre fram.
Ordföranden yrkar även bifall till nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande
om en utredning över trafiksituationen vid kv Svarven.

Nänmdsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om en utredning över
trafiksituationen vid kv Svarven.
I

LW
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Utbildningsnämnden

Nämndsledamot Linda Johansson (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
och nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om en utredning över
trafiksituationen vid kv Svarven.
anslutning härtill påtalar Johansson vikten av att en undersökning sker av
radonhalt och ev andra föroreningar på aktuell tomt.
I

Propositionsordning

1

ställer frågan om utbildningsnämnden
änstemannaförslag gällande ny inriktning; i vilken
tredje punktens sista mening gällande träningsskolans verksamhet lyfts ur för
vidare utredning.

Ordföranden Lennarth Förberg (M)

bifaller föreliggande

Ordföranden finner

tj

att

utbildningsnämnden

ställer sig

bakom förslag till ny

inriktning.

Propositionsordning 2

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
ställer sig bakom nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande gällande att en
utredning över trafiksituationen vid kv Svarven tas fram och presenteras i
utbildningsnämnden i februari 2018. Utredningen ska beakta cykelvägen
sydost om ABRI:s lokaler samt RönnbärsVägen/Hamnvägen.

utbildningsnämnden ställer sig bakom
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande gällande att samt att en utredning
över trafiksituationen vid kv Svarven tas fram och presenteras i
utbildningsnämnden i februari 2018. Utredningen ska beakta cykelvägen
sydost om ABRI:s lokaler samt Rönnbärsvägen/Hamnvägen.

Ordföranden finner

att

Beslut
Ordföranden finner att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till ny
inriktning enligt föreliggande tj änstemannaförslag i vilken tredje punktens
sista mening med lydelsen ”Moderna lokaler för särskolans
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träningsverksamhet tillskapas i samma byggnad” gällande träningsskolans
verksamhet stryks och lyfts ur för vidare utredning.

Utbildningsnämnden ställer sig bakom nämndsledamot Erik Ohlsons (V)
yrkande gällande att samt att en utredning över trafiksituationen vid kv
Svarven tas fram och presenteras i utbildningsnämndeni februari 2018.
Utredningen ska beakta cykelvägen sydost om ABRI:s lokaler samt
RönnbärsVägen/Hamnvägen.

Exp:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef

Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare

Tekniska Förvaltningen

Ekonomienheten FK
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§ 105

Uppföljning av budget 2017,

Dnr 2017-000287 041

juni-juli.

Redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos för juli månad 2017, Vilken redovisar ett underskott på -5
569 Tkr. Förvaltningschefens bedömning är att underskottet är något mindre
och att det istället bör uppgå till ca -5 099 Tkr efter maj månads utgång.

Av kommentarerna framgår att fortsatt ökade volymer ses inom

i

stort sett

Utökad skolskjutsning till ytterskoloma kommer att ske
från hösten (ca 1400 Tkr ökning mot budget) och insatser för elever i de
norra skolorna beräknas kosta ca 1500 Tkr (avveckling av Start Soft).
Grundskolan har störst nettoavvikelse. Prognosen för IKE och fristående
verksamheter avviker negativt mot budget och tidigare prognos.
alla verksamheter.

Bedömning

UN

Trots negativ prognos föreslår förvaltningschefen att
beslutar om
mildare åtgärder enligt förslag i särskild skrivelse; ”Åtgärder minskade
kostnader budget 2017.” I skrivelse framgår följ ande;

Prognosen för utfall budget 2017, efter juli månad, visar på ett underskott
motsvarande 5 O00 Tkr. Ökade kostnader kommer att uppstå under hösten
2017, bl a pga ﬂytt av elever från Start Soft till Backaryd, Hallabro och
Eringsboda. Utbildningsnämnden har erhållit kompensation för hyra av
paviljonger samt vissa andra kostnader. De ökade kostnaderna är direkta
personalkostnader. Utfallet på personalkostnadssidan är ca 59,5%.
Intäkter för 2017 är svårbedömda. I skrivande stund ligger vi på ett utfall
motsvarande ca 55% av intäktssidan.
Det finns flera sätt att försöka åtgärda underskottet. Möjliga åtgärder är;
anställningsstopp, vikariestopp, köpstopp, andra möjliga åtgärder

minskar kostnaderna. Utbildningsnämnden kan också begära
tilläggsanslag, dock bör Tertial 2 avvaktas.

som

ett

Mitt förslag är att Utbildningsnämnden bör avvakta med kraftfullare
åtgärder. Jag har redan meddelat samtliga chefer om prognosen, samt gett
direktiv om att var och en skall vidta de åtgärder som är möjliga utifrån

lokala förutsättningar.
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Utbildningsnämnden

Fërslag

beslut

till

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår
avvakta med kraftfullare åtgärder.

att

Utbildningsnämnden bör

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eríc
Wildros (S) och nämndsledamot Erik Ohlson (V).

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att en mer precis redogörelse lämnas
i samband med redovisningen av Tertial 2. Ohlson ref. till det av
Utbildningsnämnden tagna beslutet i juni 2017
förvaltningschefen
konsekvensanalys.

att

om att uppdra åt

inkomma med rapport om budget i balans samt

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

åt förvaltningschefen att återkomma med en fördjupad analys
konsekvensanalys samt redogöra över möjliga åtgärder vid
utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2017.

Uppdrogs

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten
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Dnr 2017-000184 761

§ 106

Tobakspolicy fôr skolan. Fôrslag.
Sammanfattning
Kommunens

folkhälsosamordnare Soﬁe Ceder aktualiserar frågan

policybeslut av Utbildningsnämnden gällande Tobaksfri skoltid

kommun.
Ronneby kommun har sedan 2013

haft

i

om ett

Ronneby

en tobakspolicy för en rökfri

skoltid.

Denna policy arbetades fram i bred samverkan med ledning och elevhälsa
kommunens 7-9 skolor och gyrrmasieskolor.

för

Policyn samverkades enligt Samverkansavtal 2013-06-10.

Företrädare för kommunens skolor har sedan dess efterfrågat en revidering av
med vilj an att arbeta utifrån en helt tobaksfri skoltid, vilket innebär att
tobaksbruk inte får förekomma under skoltid. Tobaksförbud råder övrig tid inom
skolområdet och gäller alla på skolan; elever, skolpersonal och besökare. Som
skolområde räknas också utomhusplatser vid fritidshem. Med tobak menas alla
former av tobak, alltså både rökning (cigaretter, e-cigaretter och vattenpipa) och
snusning.
policyn,

Ledning och elevhälsa vid kommunens 7-9 skolor och gymnasieskolor i
kommunen har samrått med folkhälsosamordnaren och ställer sig positiva till
förslag

till

beslut.

Policybeslut
gälla

detta

om en ”Tobaksfri skoltid” önskas antagen

i

from terrninsstart hösten 2017.

Utbildningsnärrmden

att

Bedömning
minska ungas rökning är av stor betydelse ur flera hänseenden;
förutom hälsoriskerna i sig och de stora samhälls-kostnader som rökning medför,
finns det samband mellan ungas tobaksbruk och ungas bruk av såväl alkohol som
narkotika. Att förebygga rökning är därför grundläggande i ANDT-arbetet.
Rökfria miljöer är en viktig åtgärd för att förhindra att ungdomar börjar röka.
Utvecklingen runt om i världen är att allt fler allmänna miljöer blir rökfria,
speciellt miljöer där barn och unga vistas.
Insatser för att

flera miljöer som är rökfria enligt lag. Skolor och skolgårdar är en av
dessa. Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i alla lokaler som är avsedda för
barn och unga, detsamma gäller skolgårdar. Förbudet gäller även vuxna och elever
som fyllt 18 år. Syftet med lagen är att skydda barn och unga från rökning och

Det finns

passiv rökning.
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Tobakspolicyn innehâller bland annat mâl, regler, rutiner och förhållningssätt
kring tobak för verksamheten. Det är Viktigt att skilja på policydokument och
handlingsplan. Handlingsplan och åtgärdsplan för elever tas fram utifrån policyn
och anpassas till varje skola efter förutsättningar som personalorganisation och
årskurs. Stödmaterial för detta arbete är bilaga

till

tobakspolicyn.

TBU

- tobaksfria barn och unga i Blekinge är ett samverkans-proj ekt mellan länets
fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge.
Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och
enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till bam och unga i Blekinge. Målet är
att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. För att nå detta mål är en

alla

insats att skolor

i

länet arbetar för en tobaksfri skoltid. Tre

har redan tagit beslut

om en tobaksfri skoltid

Ronneby kommun har även ställt

sig

av länets kommuner

bakom Tobacco Endgame - ett rökfritt

%

Sverige 2025 -vilket syftar till att rökningen ska omfatta mindre än 5
av
befolkningen målåret 2025. För att nå detta mål är förebyggande arbete med barn
unga samt tobaksfria miljöer viktiga.

Tobakspolicyn föreslås börja gälla from terminsstart hösten 2017 och ska
gälla i tillämpliga delar för samtliga verksamheter inom
utbildningsnämndens ansvar dvs. förskola, grundskola/ grundsärskola,
gymnasieskola/gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar om en tobaksfri
till

med upprättad tobakspolicy att gälla fr.o.m.

läsårets start

skoltid

i

enlighet

2017/ l 8.

Deltar debatten
i

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

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar

att

omforrnulering av

beslutsförslaget sker så att det får följande lydelse;

Utbildningsnämnden beslutar
upprättad tobakspolicy

W

Justerandes sign

~

om en tobaksfri skoltid

att gälla

Wii

i

enlighet

då beslutet vunnit laga kraft.
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Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar om en tobaksfﬁ skoltid i enlighet med
upprättad tobakspolicy att gälla då beslutet Vunnit laga kraft.

Exp:

Kommunstyrelsen

Soﬁe Ceder, folkhälsosamordnare
Inger Hjort, bitr Fch

Justerandes sign

~
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M
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Utbildningsnämnden

§ 107

Dnr 2017-000161 109

Beg om remissyttrande gällande medborgarförslag om
namngivning av de nya centralskolorna Ronneby
i

kommun.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för förslag

medborgarförslag

om

yttrande gällande
namngivning av de nya centralskolorna i Ronneby. I
till

remissyttrandet anförs följande;

Kommunfullmäktige har 2017-03-30

(dnr 2017- 000215 109) beslutat att
remittera rubricerade medborgarförslag till Utbildningsnämnden för vidare

hantering.
Jens Svensson lämnar följande medborgarförslag

om namngivningen av de nya

centralskolorna i Ronneby kommun.
”Som bekant har inriktningen gällande två nya 4-9-skolor i Ronneby beslutats. När dessa
skolor står klara är mitt förslag att de namnges efter kända Ronnebybor. Som snabbt
framtagna exempel: Ernst Gunther-skolan, Tommy Körberg-skolan, Per Hasselberg-skolan,
Rebecka-skolan (efter Rebecka Svensson).
Förslag på nya skolnamn kan med fördel beredas i samarbete med företrädare för Ronneby
Musei- och hembygdsförening, som besitter aktuell sakkunskap om kända personer.
Enligt min mening bör skolorna namnges efter personer som är kända
nationellt. Syftet med medborgarförslaget är att folkbilda kommande
generationer skolelever om Ronneby och dess historia.

Bedömning
De skolor som är berörda av frågan är nuvarande Snäckebacksskolan och

Skogsgårdsskolan. Båda skolorna har sina namn efter den fysiska plats där
ligger. Snäckebacksskolan har anor från dåtidens lärdomsskolor och

de

namnet är väl

inarbetat.

Skogsgårdsskolans namn beslutades av dåvarande nämnd när skolan stod
färdig. Namnet gavs med hänvisning till fastighetsläget.

Frågan
o

om namngivning kan ses på ett par olika sätt;

Nya namn behövs

för att markera förändrad inriktning och nystart
ombyggnader. I fallet med Skogsgårdsskolan rivs
nuvarande byggnad och ersätts helt.
Gamla namn kan behållas då de är kopplade till de fysiska platser där
efter stora

o

skolorna

kommer att vara belägna.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Om nämndens ställningstagande är att skolorna bör förses med nya namn

efter nystarten, är medborgarförslaget med idén om koppling till berömda
personer i Ronnebys historia en god tanke, enl. min uppfattning.
I

det läget finns säkerligen åtskilliga förslag

som kan vara aktuella.

Ett

beprövat sätt är att anordna en namngivningstävling och låta en jury välja ut
de förslag som kan vara passande. I den juryn kan företrädare från olika
delar av intressentgrupper få plats. Det slutliga avgörandet om namn
fastställs då av utbildningsnämnden efter juryns urval.

Frågan är inte brådskande, men i det fall nämnden tar ställning för ett
namnbyte för skolorna, kan detta kräva sin tid att hantera.

Förslag

beslut
Utbildningsnämnden föreslås ta ställning till om ett namnbyte ska
genomföras för de två åk 4-9 skolorna i Ronneby tätort, dvs. nuvarande
Snäckebacksskolan och Skogsgårdsskolan.
till

Deltar debatten
i

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

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att namnbyte inte sker betr

med betoning på att
namnfrågan kommer att besvaras längre fram. Namnfrågan kommer att bli
Snäckebacksskolan och

att

motionen anses besvarad

föremål för Utbildningsnämnden under år 2018 då en process för eventuellt

namnbyte kan komma att inledas.

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall

till

Ohlsons (V) yrkande.

nämndsledamot Erik

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) är positiv till att påbörja en process till
namnbyte och att motionen anses bevarad genom införande av en sådan

process för namnbyte. Necksten yrkar bifall

till

Erik Ohlsons (V) yrkande.

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar avslag på medborgarförslaget
samt att frågan om namnbyte skjuts på framtiden.

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer nämndsledamot Erik Ohlsons (V)
yrkande, med stöd av Lova Necksten (MP), 0m att anse motionen som

med betoning på att namnfrågan kommer att besvaras längre fram.
Namnfrågan kommer att bli föremål för Utbildningsnämnden under år 2018
då en process för eventuellt namnbyte kan komma att inledas;
besvarad

mot nämndsledamot Rune Kronkvists

(S) avslagsyrkande.

Ordföranden finner att nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om att
anse motionen besvarad med betoning på att namnfrågan kommer att
besvaras längre fram. Namnfrågan kommer att bli föremål för
Utbildningsnämnden under år 2018 då en process för eventuellt namnbyte

kan komma

att inledas.

Beslut
Motionen anses besvarad med betoning på att namnfrågan kommer att
besvaras längre fram. Namnfrågan kommer att bli föremål för
Utbildningsnämnden under år 2018 då en intern hantering av process för
eventuellt namnbyte kan komma att inledas.

Exp:

Kommunfullmäktige
Jens Svensson
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z

V

(Utdragsbestyrkande

f

í

16(28)

~~*i RONNEBY
~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

2017-08-31

Utbildningsnämnden

§ 108

Dnr 2017-000325 O05

Begäran om remiss gällande Betänkandet EU:s
dataskyddsfôrordning och utbildningsväsendet (SOU

2017:49).

Sammanfattning
Juristen Sanja Gojkovic föreslår i sin tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen att avstå
från att yttra sig över det inkomna betänkandet. Av skrivelsen framgår följande;

"Ronneby kommun mottog den 1 2 juni 201 7 ett betänkande från
Utbildningsdepartementet avseende E Uxs dataskyddsförordning (DSF) och
utbildningsväsendet. Betänkande är en utredning med tillhörande lagförslag
avseende hur reglerna iDSF ska anpassas efter skolväsendet. Med skolväsendet
avses förutom den skolgång som är kommunal regi, även lagändringar som avses
tillämpas hos Centrala Studiestödsnämnden, yrkeshögskolan och andra statliga
myndigheter. Den kommunala skolan berörs i en mindre omfattning i nämnda
utredning.

Bedömning
Utredningen riktar sig i stor utsträckning till statliga myndigheter. Förvisso
föreslås ett helt nytt kapitel i skollagen (28 a kap.) men det nya kapitlet har inte
principiell betydelse för kommunens verksamhet. Kommunen och dess huvudmän
måste anpassa sig till DSF:s förutsättningar för personuppgiftsbehandling oavsett
om lagändring i skollagen genomförs. Ändringarna som lyfts fram i betänkandet är
enbart ett förtydligande av DSF:s regler, vilka ovillkorligen måste tillämpas med
anledning av DSF:s ikraftträdande den 25 maj 2017. Följaktligen är det
undertecknads bedömning att remissyttrande är överflödigt i detta fall, likväl att det
”
inte är principiellt intressant
kommunen att
för

yttra sig

i

ﬁâgan.

Regeringskansliets sammanfattning gällande EU:s dataskyddsförordning och
utbildningsomrâdet (SOU 2017:49) delgavs nämndsledamötema.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås
betänkandet.
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Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP).
I

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V)
verksamhet och yrkar bifall.

ser ingen

påverka på utbildningsnämndens

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ser ingen möjlighet att överblicka vilken
påverkan förslaget har på utbildningsnämnden och kan därför pg a för kort
svarstid inte besvara remissen.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) anser att förslaget kommer

att

beröra

utbildningsnämndens verksamheter.

Beslut
ordförandens yrkande då någon möjlighet inte
ses att överblicka vilken påverkan förslaget har på nämnden och pg a för kort
svarstid kan inte remissen besvaras.

Utbildningsnämnden

bifaller

Exp:

Kommunstyrelsen

Sanja Gojkovic, jurist

Tommy Ahlquist,

Fch

Krister Svensson, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2017—00O335 041

§ 109

Diskussionspunkt kring fërdelningsmodellen och
delegationsrätten av resurser.
Extra insatt ärende vid dagens sammanträde.

Sammanfattning
Ärendet har lyfts vid dagens sammanträde på nämndsledamot Erik Ohlsons
(V) begäran. Ett resonemang önskas föras kring fördelningsmodellen,
fristående skolor mm.

Bedömning
Diskussion fördes kring formell delegation vad gäller resursfördelningen.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V)

lyfter

sammanträde den 21 september 2017,

fram

att

inför utbildningsnämndens

alternativt senast 19 oktober

2017, bör

ärende gällande formell delegationsrätt i resursfrågan för förvaltningschef
behandlas alternativ formellt fastställande av resursmodell.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) är fortsatt osäker
att ärendet lyfts upp.

i

frågan

men positiv till

Ordföranden Lennarth Förberg (M) är positiv till diskussionen men anser att
revisionsgranskningen bör avvaktas. Redovisning av revisionsgranskningen
väntas inom kort.

(Nämnda revisionsgranskning har i dagsläget endast erhållits för
att betrakta som ett arbetsmaterial.)

faktagranskning och är

Förslag

till

beslut

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att den av nämndsledamot Erik
Ohlson (V) initierade diskussionen tas till dagens protokoll.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M) 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S) och nämndsledamot Erik Ohlson (V).
I

Justerandes sign
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Beslut

Den av nämndsledamot
dagens protokoll.

Erik Ohlson (V) initierade diskussionen tas

Exp:
Erik Ohlson (V), nämndsledarnot
Tommy Ahlquist, F ch

Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 110

Dnr 2017-000336 667

Start Soft

— Avvecklingsskedet. Information.

Extra insatt ärende vid dagens sammanträde.

Sammanfattning
Ärendet har lyfts vid dagens sammanträde på nämndsledamot Erik Ohlsons
(V) begäran. Information önskas om verksamheten vid Start Soft är
avvecklad.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att verksamheten vid Start Soft
avvecklades i juni 2017. De 75 kvarvarande eleverna har placerats i
Backaryd, Hallabro och Eringsboda. Skolskjuts sker till ytterskolorna.
Verksamheten är avslutad och lokalerna tömda.
Start

Ronneby (mottagningsenheten)

elever

till

Ronneby.

är kvar pg a visst fortsatt

inﬂöde av

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M) och nämndsledamot
Erik Ohlson (V).
I

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Erik Ohlson (V), nämndsledamot

Tommy Ahlquist, Fch

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000020 O26

§ 111

Personal och arbetsmiljöfrågor augusti 2017
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring tillsättningen av
förvaltningschef för Utbildningsförvaltningen. Tobias Ekblad tillträder sin
tjänst som ny förvaltningschef den 1 december 2017.
Därefter informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring
lärarsituationen inom Utbildningsförvaltningen av de 75 tjänster
utannonserade är 56% av dessa behöriga.

som varit

De tidigare rekryteringskvällar som anordnats har fallit väl ut enligt

förvaltningschefen. En mycket
pågående löneöversynen.

stor satsning har skett

Fortsatt behov av förskolelärare

behörig lärarpersonal.

och

slöjdlärare,

liksom svårigheter rekrytera

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000021 602

§ 112

Kurser och konferenser augusti 2017
Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit
sammanträde.

Beslut
Informationen tas

Justerandes sign
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§ 113

Dnr 201 7-00001 9 600

Fôrvaltningschefens Rapporter 2017
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring situationen inom
förskolan. Utbildningsnämndens ledamöter delgavs BO-statistik, vilken även

nämndsledamötema digitalt.

tillsänts

Nämndsledamot Erik Ohlson (V)

bamgruppernas

storlek

efterlyser kompletterande statistik

på enhetsnivå.

av

utbildningsnämndens sammanträde den 21
2017 gällande efterlevnaden av kostpolicyn (dvs schemaläggningen av
lunchen på Snäckebacksskolan).
Därutöver efterfrågas rapport

till

sept

Vidare informerade förvaltningschefen kring förestående
medarbetarundersökning för Ronneby kommun under oktober månad 2017.
Undersökningen genomförs med två års intervaller.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar nämndsledamötema Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M).

Beslut
Rapporterna tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
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§ 114

Dnr 2017-000022 000

Delgivningsärenden augusti 2017.
Sammanfattning
2016.284 - 047
Skolverket: Beslut
år

201 6.

om statsbidrag för Omsorg på kvällar, nätter och helger
2016.962

Skolverket: Beslut
Lärarlönelyftet for

047

-

om rekvisition och utbetalning av statsbidrag till

VT17.

2016.399 - 047
Skolverket: Beslut

2016

om statsbidrag for hj älp med läxor el annat skolarbete

för huvudman

inom skolväsendet.

2017.226 - O47
Skolverket: Beslut

2017/201 8.

om statsbidrag för fler anställda

i

lågstadiet för

2017.227
Skolverket: Beslut

om statsbidrag för Fritidshernssatsningen för 2017/2018.
2017.62

Skolverket: Beslut 0m statsbidrag för
fritidshem inte erbjuds för 2017.

omsorg under tid då förskola

-

Europeiska Socialfonden, EU; Beslut

Blekinge.

Protokollsutdrag 2017-06-21

KF

§182 Yttrande över anmärkning

Cirkulär 17:39 Studiestartsstöd. Grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning.

/>/11

Utdragsbestyrkande

-
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—

O09

i

2017.304

16D

195

-

om utbetalning avs projekt Delta
2017.186

revisionsberättelse 2016.

047

eller

2016.462
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2017.204 - 041
Protokollsutdrag 2017-06-21
04-30.

KF

184:2017: Tertial

1

-

tertialrapport

2017-

2017.190- O47
Skolverket: Beslut

skolhuvudmän

om statsbidrag för skolledare och karriärtjänster till

för insatser inom ramen för samverkan för bästa skola och
för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända (1 juli 2017 - 30 juni

20 1 8).

2017.108- 047
Skolverket: Beslut

2017

(läxhjälp)

om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete

.

2017.269

047

—

Skolverket: Beslut om statsbidrag for kompetensutveckling for yrkeslärare
HT 2017 Ronneby kommun.

2017.214

049

-

Länsstyrelsen: Beslut om ersättning för att stärka och utveckla verksamhet
med tlyktingguider och familjekontakter enligt §3 7a förordning 2010.1122.

2017.279

114

-

Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2017-05-26-2017-05-29
Slättagårdsskolan Kallinge, Ronneby kommun. (Dnr K661461-17).

2017.280

-

114

Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2017-06-02-2017-06-05
J ohannishusskolan, J ohannishus, Ronneby kommun (Dnr K701593-17).

2017.285

-

114

Polisanmälan ang skadegörelse 2017-06-10 Slättagårdsskolan, Kallinge,
Ronneby kommun (Dnr K658964-17).

2017.289

-

114

Polisanmälan ang skadegörelse på trappräcke 2017-06-09
J ohannishusskolan, J ohannishus, Ronneby kommun (Dnr K752696-17).

Justerandes sign

~

ymdragsbestyrkande

J

l
4

26(28)

~~2k

~

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

2017-08-31

Utbildningsnämnden

2017.290

114

-

Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2017-06—16——2017-06-19
J ohannishusskolan, J ohannishus, Ronneby kommun (Dnr K725 72- l 7).

2017.292

-

114

-

114

Polisanmälan ang skadegörelse på förskola 2017-06-21 Junibackens
förskola, Kallinge, Ronneby kommun (Dnr K769220-17).

2017.300

Polisanmälan ang skadegörelse 2017-07-10 Hobyskolan, Bräkne-Hoby,

Ronneby kommun (Dnr K85561 8-17).

2017.310

-

114

Polisanmälan ang stöld 2017-07-27 Skogsgårdsskolan, Ronneby, Ronneby
kommun (Dnr K941411-17).

2017.311

—

114

Polisanmälan ang stöld i Verkstad 2017-07-27 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby, Ronneby kommun (Dnr K93 l 914-17).

20l7.ll2
Protokollsutdrag 2017-06-21
revisionsberättelse 2016.
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§ 115

Dnr 2017-000023 002

Delegationsärenden augusti 2017
Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2017-06-21—
2017-07-31, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2017-05-152017-06-13 och delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2017-05-1920l7-06-l5 cirkulerade under nämndssarnmanträdet.
,
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