ww

Sida

RONNEBY

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

N KOMMUN

1(40)

Sammanträdesdatum

2018-12-13

Utbildningsnämnden
och tid

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30-1 5.40

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersåttare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Jan-Eric Wildros (S)
plats och tid

Nämndsekretariatet, Kommunledningsforvaltn

in

gen 20

1

8-1 2-1

8

Paragrafer

Sekreterare

ne
Ordförande

Lennarth F

(M)

Justerare

an-Eric

ldros (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet år justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utbildningsnämnden

Beslutsinstans

2018-12-13

manträdesdatum

Datum då anslaget sätts

upp

Datum då anslaget tas ned

förprotokolet

2018-12-20

2019-01-11

sUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ron neby

Underskrift

RosMarie
Nämndsekreterare UN

sisn
lJusterandes

Utdragsbestyrkande

I

SS 171-187

tr

sAM MANTRÄo

RONNEBY

espnoroKoLL

2018-12-13

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M), Ordforande
Christer Stenström (M)
Lars Sager
SS171--177
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande
Silke Jacob (C)
Lennart Gustafsson (L) SS171--177
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordforande
Marie Olsson (S)
Tina Lindqvist (S)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Magnus Stridh (SD)

(M)

Tjänstgörande ersättare

Johnny Håkansson (S)
lngrid Karlsson (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
ssl 71--1 77
Kenth Carlsson (M)
$s1 78--1 87
Tim Aulin (SD)
Lars-Olof Wretling (L)
ss 178--187

övriga närvarande

(M)

Ersättare

Kenth Carlsson
SS 171--177
Helene Fogelberg (M)
Margareta Håkansson (RP)
Jonatan Glader (C)

Lars-Olof Wretling

(L)

SS171--177

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Tommy Ahlquist, kommun- och integrationsstrateg
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare
Zijad Bico, arkitekt
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mau ritzsson, ekonom
Lotta Kansikas, skolområdeschef Ron neby
Ann ika Forss, kvalitetsutvecklare
Elisabeth Hejman, kvalitetsufuecklare
Ronny Mattsson, skolområdeschef GW
Anna lsaksson, rektor lM

övriga

Sonja Stranne, Lärarförbundet
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
Fredrika Ter Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund

Utdragsbestyrkande

r'^wr

Y

Sida

2(40)

Sida

RONNEBY

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

ffi KOMMUN

2018-12-13

Utbildningsnämnden

Arendelista

678

171 Dnr2018-000469
5
Äskanden avseende inventarier - Projektet "Framtidens Skolor".
........5
7
$ 172 Dnr2018-000468
Fastställande av ritningar gällande rivning och nybyggnation av
Snäckebacksskolan - Framtidens
.......7
10
$ 173 Dnr2018-000551
Uppföljning av budget november 2018. Redovisning ...................... 10
13
$ 174
Budget 2019. Omprövning av äskanden........... .............. 13
16
$ 175 Dnr2018-000550
Tidsplan för ekonomiarbetet inom UN 2019.
.... 1O
1T
$ 176 Dnr2018-000408
Begäran om yttrande avseende motion från
kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) om en inkluderande
kulturskola.
....................17
177
Dnr
2018-000461
19
$
Begäran om yttrande avseende motion från
kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att
övervakningskameror installeras på Snäckebackskolan. Förslag. ... 1 9
22
$ 178 Dnr 2018-000477
Ansökan från Skolhoppet AB om godkännande och rätt till att bedriva
fristående förskola i Ronneby kommun.
............22
179
Dnr2018-000498
24
$
Ansökan och Komplettering gällande ändrad ansökan om
Familjedaghemmet Hjorten.
.............24
26
$ 180 Dnr2018-000486
Förslag gällande Programinriktat val (ersätter IMPRO och IMPRE). 26
30
$ 182 Dnr2018-000021
Personal och arbetsmiljöfrågor december
.....30
g1
S 181 Dnr2018-000300
Utredningsuppdrag gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara kvar
på Saxemaraskolan. (Extrainsatt
............ 31
183
Dnr
2018-000023
35
$
Kurser och konferenser december
......... 35
36
$ 185 Dnr2018-000022
Förvaltningschefens Rapporter december 2018
.... 36
3T
$ 184
Begäran om entledigande från Jan-Eric Wildros (S) som
Utbildningsnämndens representation i den lokala styrgruppen,
Teknikcollege. (Extrainsatt
.................37
186
Dnr2018-000025
38
$
S

Förslag.

678

Skolor.

041
Dnr2018-000552041
041

Förslag.

619

Förslag.
192
619

Förslag.

630

612

Förslag.

026

2018.........

001

602

ärende)

600
Dnr2018-000644612
000

2018...............

ärende)

Utdragsbestyrkande

l'"""^ffr,

Y

...

.........

3(40)

Sida

RONNEBY

w KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

4(40)

2018-12-13

Utbildningsnämnden

Delgivningar december 2018
187
Dnr 2018-000024 002
$
Delegationer december 20'1 8

38
40

40

.i:)

l

l-*""W|

f,

uloragsDestyrKande

I

Sida

RONNEBY

ffi KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-13

Utbildningsnämnden

s

Dnr 201 8-000469 678

171

Äskanden avseende inventarier - Projektet "Framtidens
Skolor". Förslag.
Sammanfattning
Tommy Ahlquist, kommun- och integrationsstrateg, ftirtydligade
inledningsvis dagens artikel i lokalpressen gällande tidsftirsening av
Parkdalaskolan.
Reviderad tidplan genomgicks och kommenterades. Parkdalaskolan beräknas
stå klar tidigast 202012021. om ytterligare ftirskjutning sker av tidsplanen
kan detta medftira att även Snäckebacksskolan ftirsenas och då står klar ftirst
är 2023.

ABRI har genomftlrt sk delad upphandling, vilken nu är klar. överenskommelse gällande ingiven överklagan från Trafikverket har slutits betr de
åtgtirder som behöver göras, men överklagan har ännu ej dragits tillbaka.
Dom fran Förvaltningsrätten awaktas.

vid Kommunstyrelsens

au 2018-12-r7 kommer fiirslag om ett kommunalt
övertagande av byggnaden från ABRI. ombyggnationen genomftirs dock av

ABRI.
Monica Sj övind, verksamhetsanknuten projektledare ftir Framtidens Skolor,
kommenterade utsänd sammanställning av kostnaden ftir inventarier
avseende Parkdalaskolan, nya Snäckebacksskolan, Skogsgårdsskolans
ftirskola samt schablon ftir F-3 skolors kompletteringar.
Tommy Ahlquist anftir i sin ftirslagsskrivelse ftljande;

" Kommuntullmäktige tog20I7-09-28 ($ 310, Dnr 2017.000502 001)
beslut om projektet "Framtidens skolor".
Ett av de deluppdrag som beslutades, var alt ge Utbildningsnämnden i
uppdrag att återkomma med en ny behovsbedömning avseende inventarier.
Projektledare Monica Sjövind har under det gångna året, med stor noggrannhet,
gått igenom vilka behov som finns när det gäller inventarier, IT mm.
Bedömningen som gjorts gäller alla delar i projektet, dvs Parkdalaskolan, nya
Snäckebacksskolan, Skogsgårdens nya ft)rskola, samt
i viss mån F-3 skolorna.
Underlaget som tagits fram visar att den totala kostnaden ftir inventarier, IT
mm, enligt särskild specifikation blir ca 48 800 tkr,
i ursprunglig plan avsattes 55 000 tkr.
Utöver detta bör driftsmedel motsvarande 1650 tkr avsättas till flyttkostnader
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och upphandlad inredningsarkitekt (ca 150 tkr)
Medel till inventarier och flyttkostnader (inkl inredningsarkitekt) laggs under
Utbildningsnämndens ansvar."

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ftirslaget till äskande ftir
inventarier mm, enligt bilaga, samt ftireslår Kommunstyrelsen att fiireslå
Kommunfullmäktige att besluta att 48 800 Tk avsätts till inventarier, IT
mm, enligt särskild specificerad bilaga, samt att driftsmedel motsvarande
1650 Tkr avsätts till flyttkostnader och inredningsarkitekt (150 Tkr)

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M),

2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lars Sager (M), Lennart
Gustafsson (L) och Lova Necksten (MP).

Yrkanden

Beslut
Utbildningsnåimnden ställer sig bakom ftirslaget till äskande ft)r inventarier
mm, enligt bilaga, samt föreslår Kommunstyrelsen att ftireslå
Kommunfullmåiktige att besluta att 48 800 Tkr avsätts till inventarier, IT
mm, enligt szirskild specificerad bilaga, samt att driftsmedel motsvarande
1650 Tkr avsätts till flyttkostnader och inredningsarkitekt (150 Tkr)

Exp:
Kommunstyrelsen
Tommy Ahlquist, kommun- och integrationsstrateg
Monica Sj övind, verksamhetsanknuten proj ektledare
Dennis Roberteus, VD ABRI
Tobias Ekblad, ftirvaltningschef
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Dnr 201 8-000468 678

Fastställande av ritningar gällande rivning och
nybyggnation av Snäckebacksskolan - Framtidens
Skolor.
Sammanfattning
Tommy Ahlquist, kommun- och integrationsstratreg, redogjorde
inledningsvis ftir reviderat ftirslag till fastställande av ritningar gällande
Snäckebacksskolans rivning i vissa delar samt nybyggnation.

Av ftirslagsskrivelsen framgar ftilj ande;
"Kommunfullmiiktige tog20l7-09-28 ($ 310, Dnr 2017.000502 001)
beslut om att bygga om Snäckebacksskolan till en av tätortens tvänya4-9
skolor. Utbildningsnåimnden fastställde ritningarna 2018-02-22 ( g 28, Dnr
2018- 00043 678). Kommuntullmiiktige tog ett nytt beslut 2018-09-27 ( $
233,Dnr 2017-000 502 001). Beslutet blev att allt utom den äldsta delen och
gymnastiksalen rivs, samt att hela byggprojektet, dvs både skolan och
gymnastiksalen, genomftirs samtidigt.
Då Kommunfullmiiktiges nya beslut 2018-09-27 ger nya och bättre
ftirutsättningaghar reviderade ritningar tagits fram av arkitekt ZijadBico.
Precis som tidigare har projektledare Monica Sjövind ftirankrat ritningarna
hos verksamheten.

Efter samverkan och beslut i Utbildningsniimnden kan mindre ftirändringar i
ritningsunderlaget ske. Dessa ftiriindringar åir i så fall av marginell
betydelse."

Arkitekt ZijadBico ftirevisade reviderad situationsplan, Plan 0-3 samt
fasadskiss och perspektivbilder (1--3), vilka genomgicks och
kommenterades. Fastställandet avser situationsplan, Plan 0-3 inkl
rumsindelning, fasader och perspektivbilder. Ev övriga håirefter
tillkommande ftiråindringar anses marginella.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom de nya ritningarna

ftireliggande skick.

lt'***äYl

F

Utdragsbestyrkande

i

7(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RONNEBY

ffi KOMMUN

2018-12-13

Utbildningsnämnden

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M),

2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S), nåimndsledamöterna Lennarth Gustavsson (L), Lars Sager (M),
Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP) och Marie Ohlsson (S), samt
ersättaren Helen Fogelberg (M).

Yrkanden
Nämndsledamot Marie Ohlsson (S) yrkar att etttillägg fogas till beslutet, där
utbildningsnämnden uppmanff projektgruppen att överväga en ny
utrymningsväg vid aulans scen ftir personer med funktionsvariation.

Propositionsordning

1

Ordftiranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om niimndsledamötema
kan ställa sig bakom ftireliggande tjåinsteskrivelse.
Ordftiranden fi nner att Utbildningsnämnden bifall it tj änsteskrivelsen och
ställer sig bakom densamma i ftireliggande skick.

Propositionsordning 2
Ordfiiranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om niimndsledamöterna
kan ställa sig bakom nämndsledamot Marie Ohlssons (S) tilläggsyrkande om
att uppmana projektgruppen att överväga en ny utrymningsväg vid aulans
scen ftir personer med funktionsvariation.
Ordftiranden fi nner att Utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Marie
Ohlssons (S) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom de nya ritningarna i fiireliggande
skick.
Utbildningsnämnden uppmanar projektgruppen att överväga en ny
utrymningsväg vid aulans scen ftir personer med funktionsvariation.

Justerandes sign
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Exp:
Tommy Ahlquist, kommun- och integrationsstrateg
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare
ZijadBico, arkitekt
Tobias Ekblad, ftirvaltningschef
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Dnr2018-000551 041

Uppföljning av budget november 2018. Redovisning.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir den av Ekonomienheten
framtagna budgetprognosen ftir november månad. En awikelse på -8 359
Tkr redovisas. Resultatet åir en fiirbattring jämfrrt med tidigare prognoser
med ca I 000 Tkr, beroende på ett mycket sent besked om
migrationsintiikter som söktes for 201612017 och som innebär en intäkt på
1 500 Tkr. Det finns en osåikerhet gällande intäkter yrkesvux som innebär
att ftirvaltningens prognos är något svar att beräkna.

Vidare redogjorde ftirvaltningschef Tobias Ekblad ftir ftirslag till
effektiviseringar Budget2019. Stor osiikerhet betr ännu ej taget beslut i
Kommunstyrelsens avs internbudget, gör det svårt ge tydligt ftrslag i
nuläget.

I sin sammanfattning anför Ekblad ftiljande;
" Att genomftira kortsiktiga

åtgåirder som far stor effekt 2019 utanatt det far

en stor negativ inverkan på utbildningsniimndens verksamheter är mycket
svår. Det är fråimst personal och lokaler som genererar stora kostnader. Att se
över organisationen hur vi arbetar med elever i behov av särskilt stöd samt
de funktioner som stöttar våra pedagoger åir prioriterat. På kort sikt rir det dåir

vi kan

möjlig effektivisering och samtidigt behålla en hög kvalitet.
Dock bör ett större arbete genomftiras ftir att informera och ftireslå framtida,
mer kraftfulla lösningar för att skapa en budget som är stabil över tid. Om
framtida budgetuppftiljning visar på ett minusresultat bör även andra
åtgtirder ftireslås ft)r att nå budget i balans."
se en

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslås
ge ftirvaltningschef i uppdrag att genomfiira nåimnda åtgärder gällande
organisation av barn i behov av såirskilt stöd samt stöd till vara pedagoger.
Att ge ftirvaltningschef i uppdrag att ftireslå åtgärder ftir att nå budget i
balans om prognosen vid Tl 2019 visar på ett minus.
Att ge ftirvaltningschef i uppdrag att skissa och presentera ett ftirslag på
långsiktiga åtgärder ftir att nå en budget i balans och presentera denna vid
utbildningsnåimndens sammanträde i april 2019.

Att
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema
Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Lennart Gustafsson (L).

Yrkanden
ordftiranden Lennarth Förberg (M) yrkar i enlighet med ftirsta oeh sista attsatsen i ftirvaltningschefens skrivelse.
(Andra att-satsen kimnas till tilltrddande ndmnd att ta ställning till).
Niimndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall till ftirsta och tredje att-satsen i
ftirvaltningschefens skrivelse, dvs ordftirandens yrkande.

Propositionsordning

1

Ordftiranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om nåimndsledamöterna
kan notera dagens redovisade prognos till protokollet.
Ordftiranden fi nner att utbildningsnämnden bifallit ordftirandens fiirslag
avseende redovisad prognos.

Propositionsordning 2
Ordfiiranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om nåimndsledamöterna
kan bifalla ftirsta att-satsen i ftirvaltningschefens skrivelse.
Ordftiranden fi nner att utbildningsniimnden bifallit ftirsta att-satsen.

Propositionsordning 3
Ordftiranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om nämndsledamöterna
kan bifalla sista att-satsen i ftirvaltningschefens skrivelse.
Ordftiranden finner att utbildningsnåimnden bifallit sista att-satsen.

utdragsbestyrkande
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Beslut
Prognosen noteras

till

dagens protokoll.

Utbildningsniimnden ger ftirvaltningschefen i uppdrag att genomftira
nåimnda åtgtirder gällande organisation av barn i behov av såirskilt stöd samt
stöd

till

våra pedagoger.

Utbildningsnåimnden ger ftirvaltningschefen i uppdrag att skissa och
presentera ett ftirslag på langsiktiga åtgiirder ftir att nå en budget i balans och
presentera denna vid utbildningsnåimndens sammanträde i april2019.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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Dnr 201 8-000552 041

Budget 2019. Omprövning av äskanden.
Sammanfattning
I det budgetftirslag som beslutats av kommunfullmäktige i Ronneby ska
nägra av de beslut som tagits gällande ftirdelning av medel från det centrala
balanskontot omprövas. För utbildningsnåimndens del gäller det beslut som
tagits 2016. Det är sammanlagt sju (7) beslut som ska omprövas. Dessa åir:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bul6, UN I mkr Introduktionsprogrammet.
Bul6, UN 2 mkr flyktingmottagning.
Bu16,

tIN 1 mkr SFI.

Bul6, UN 3,1 mkr Förskolan Påtorp (tom 2019)
Bu16, UN 1,72 mkr 3,8 tjänster

Bul6, UN 1,45 mkr g 168/04

*

mtrl tätorten.

$ 200/05.

Bul6, LIN 650 tkr KF $ 18/15.

Totalt: 10 092 tkr
De ovan nåimnda utökningar som beslutades tilldelas utbildningsnämnden
kan ftirklaras av det stora antal nyanlända som kommit till Ronneby
kommun. Vi ser att behoven hos dessa barn och elever är fortsatt stora och
har resulterat i ytterligare äskanden ftir både 2018 och 2019. Det är
avgörande ftir utbildningsnämnden att få ta del av de medel som tidigare
tilldelats niimnden fran balanskontot och som redovisas ovan. De statliga
inttikter som kommer till kommunen har varit avgörande ftir att kunna
bedriva en verksamhet som möter behoven och möjliggör ft)r oss att ftilja de
nationella styrdokumenten. Vi ser dock att dessa migrationsintäkter åir
vikande men att behoven hos barnen och eleverna kvarstar. Att i detta läge
även under 2019 fa finansiering fran balanskontot med l0 092 tkr ser vi som
avgörande fiir att ge våra barn och elever det de har rätt till samtidigt som vi
ska ftirsöka nå en budget i balans.

Beslut firän2016;

1. lntroduktionsprogrammet

Utdragsbestyrkande
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Introduktionsprogrammet är det program som våixer mest inom
gymnasieskolan. Det finns fortfarande stora utmaningar inom verksamheten
att kunna ta emot alla elever och bland annat räknar vi med att antalet elever
inom Crea Diem (inom IM) kommer att öka frän 12till20 elever under
2019 . Det är darmed nödvåindigt att fä ta del av dessa medel.

2. Flyktingmottagning
Dessa medel har i hög grad gått

till

att anställa personal, tolkkostnader och
studiehandledning men också möj liggjort skapandet av internationella
klasser inom Ronneby skolområde. Bedömningen är att dessa medel åir
väsentliga ftir att kunna behålla redan anställd personal samt bedriva en
verksamhet enligt lagkraven.

3.

SFr

Dessa medel har gått till personalkostnader inom SFL De elever som nu
kommer till SFI har lägre utbildningsbakgrund än tidigare vilket innebär att
utbildningstiden blir liingre. Detta innebåir i sin tur mer resurskrävande
grupper. Detta i kombination med minskade migrationsintiikter skapar stora
svarigheter att nå en budget i balans.

4.

Förskolan Påtorp

Planen var att dessa medel skulle anvåindas under en begränsad tid till Hulta
nya ftirskola stod klar. Vi ser dock att behovet av ftirskoleplatser inom
Ronneby skolområde och i hela kommunen iir fortsatt stort. Dessa medel
gick till personalkostnader, pedagogiskt material och städ/vaktmästeri.
Behoven kvarstår och det är avgörande att vi ffir ta del av dessa medel även
under 2019.

5. 3.8 tjänster

plus material tätorten

till Ronneby tätort ftirdelades dessa
medel till grundskolan ftir att kunna anställa ytterligare personal och köpa in
pedagogiskt material. Antalet elever och deras behov åir fortsatt stort. Vi ser
ingen minskning av antalet elever utan det kommer fortfarande elever till
våra grundskolor men inte i den stora omfattning som tidigare. Dock är dessa
medel viktiga ftir att behålla den personal som vi redan har.
På grund av det ökade antalet elever

5.

Personal

till förskola och grundskola och Ronneby tätort samt personal SFl.

till dåvarande Skogs
rektorsområde med 800 tk. Dessa gick till att ftirsttirka med personal. 650
tkr gick till personalftirståirkningar ftir samhällsorientering
På grund av ett utökat antal elever ftirdelades medel

l-*"'Wl q"
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(samhällskommunikatörer) inom Vuxenutbildningen/SFl Behoven kvarstar
och medlen åir avgörande ftir att kunna hantera nya barn och elever som
kommer till området.

7. Samhällsorientering
I och med en skåirpning i lagen gällande samhällsorientering ftir nyanliinda
och deras anhöriga så tilldelades dessa extra medel utbildningsnåimnden. Det
tidigare beslutet om att tilldela medel ftir samhällsorientering (se punkt 6.)
reviderades i kommunfullmäktige med ytterligare medel på 650 tkr. vi ser
att behovet och lagkravet kvarstår och det är dåirmed viktigt att dessa medel
tilldelas utbildningsnåimnden även under 2019.

Att i detta läge, med minskade migrationsintiikter och kvarstående stora
behov i våra verksamheter, minska budgeten med 10 092 tl<r skulle innebära
stora svarigheter att möta lagens krav, ge vära barn och elever det de har rätt
till samt nå en budget i balans.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden efter omprövning återäskar

l0

092

tkr ftir

20t9.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S) och niimndsledamöterna Erik Ohlson (V) samt Lars Sager (M).

Beslut
Utbildningsnåimnden bifaller ftirvaltningschefens förslagsskrivelse om att
efter omprövning återäska I0 092 tkr ftir 2019.

Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Tobias Ekblad, Fch
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Dnr2018-000550 041

Tidsplan för ekonomiarbetet inom UN 2019. Förslag.
Sammanfattning
Tidsplanen baserar sig på av kommunstyrelse och kommunfullmåiktige tagna
beslut gällande uppftiljning av budget i nämnder och bolag ftir år 2019, samt
av utbildningsnåimnden fastställda sammanträdesdatum är 2019 .

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsniimnden fastställer tidplanen

ftir ekonomiarbetet år

2019 enligt bilaga.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Lennarth Förberg (M),

2:e vice ordf Jan-Eric

Wildros (S) och nåimndsledamot Lars Sager (M).

Beslut
Utbildningsniimnden fastställer tidplanen ftir ekonomiarbetet är 2019 enligt
bilaga.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Ekonomienheten

*"^WlW
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Dnr 2018-000408 619

Begäran om yttrande avseende motion från
kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) om en
inkluderande kulturskola. Förslag.
Sammanfattning
Suzi K Knutsson, chef Ronneby Kulturskola, delgav utbildningsnämndens
ledamöter ftirslag till yttrande avseende inkluderande kulturskola.
Knutsson påtalar att avsett statsbidrag ftir verksamheten drogs tillbaka pg a
Regeringens budgetbeslut.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Erik
Ohlson (V).

Yrkanden
Niimndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att beslutsrubriceringen åindras till
"utbildningsnåimnden anser motionen besvarad med ftireliggande yttrande"

Ordftiranden Lennarth Förberg (M) ftireslar att åirendet återemitteras ftir att
ge möjlighet ftir utredaren att justera yttrandet med anledning av
Regeringens budgetbeslut.

Beslut
Utbildningsniimnden beslutar att återremittera iirendet ftir att ge möjlighet
for utredaren att justera yttrandet med anledning av Regeringens
budgetbeslut.
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Exp:
Suzi K Knutsson, chef Ronneby Kulturskola

)

i
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Dnr2018-000461 192

Begäran om yttrande avseende motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) om att övervakn i n gs kameror i nsta I leras på S näckebackskolan.
Förslag.
Sammanfattning
Skolområdeschef Lotta Kansikas gav inledningsvis en bakgrund och
information fran Skolinspektionens granskning då brister uppdagades.
Tilltradande rektor Ulrika Lundin fi ck i uppd rcg franta ordningsregler,
disciplinåtgåirder mm. Vid Skolinspektionens uppftiljande granskning i
november 2019 avskrevs tidigare påtalade brister då dessa åtgärdats.

Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde ftir förslag till yttrande gällande
motion om att övervakningskameror installeras på Snäckebacksskolan. Av
tj åinsteskrivelsen framgår ftiljande;

" Motionens innehåll bestrids eller motsätts inte i

sak. Att brandlarm sätts
igang är som motionen säger inte bara störande ftir undervisningen utan även
en kostnadsfråga ftir kommunen. Det finns en medvetenhet kring att det
finns en problematik kring en grupp elever på nämnd skola och olika insatser
prövas. Insatser som idag görs åir bl.a. utökad rasttillsyn vid platser där det
ftirekommit negativa aktiviteter. Att personal och elever skulle vara positiva
vid en fråga om kameraövervakning är troligt. Det iir en konkret insats som
man såikert tror snabbt kan ge fiiråindring.
Att Knut Hahn skolan tidigare har installerat kameror gör inte att insatsen
kan grundas på samma överväganden.
Reglerna ftir kamerabevakning har även lindrats sen den 25 maj 2018, när
EU:s nya dataskyddsftirordning började gälla. Det har även skett
ftirändringar från och med den I augusti 2018 då den nya
kamerabevakningslagen började gälla. Ansvaret ftlr att utfiirda tillstånd till
kamerabevakning och utföra tillsyn över kamerabevakning har flyttats fran
länsstyrelsema till Datainspektionen.
Vi har även på Snäckebacksskolan en yngre elevgrupp och vi har ett annat
helhetsansvar ftir dessa individer åin vad man har på gymnasieskolan.
Konsekvenserna vid övervakning måste analyseras innan man kan bedöma
om det är en lämplig insats även ftir en högstadieskola. Var ska bevakning
ske? Är det möjligt att övervaka det mest kritiska ställena på skolan med
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kamera? Vem ska analysera filmerna? Om man övervaka på ett ställe, vilka
risker finns då att det vi önskar se 1'flyttar" till andra ställen?
Förslaget att installera övervakningskameror på Snäckebacksskolan inom en
snar framtid anses inte realistiskt då skolan snart ska rivas. Det åir utifran den
kostnad detta skulle innebära inte ett bra sätt att ftirvalta kommunens pengar.
Vad det gäller de nya skoloma iir siikerhetsfaktorn en av de faktorer man har
med i arbetat med planering av uppftirandet av dessa.
Möjligheten att kamera övervaka på våra skolor bör som ett fiirsta steg
utredas utifran nu gällande lagstiftning med en tillhörande kostnads- och

konsekvensbeskrivning.

"

Förslag till beslut
Att utbildningsnämnden ftireslar kommunstyrelsen att fiireslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M),

2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S), nämndsledamötema Magnus Stridh (SD), Lars Sager (M), Erik
Ohlson (V), Lova Necksten (MP) och Christer Stenström (M), tjrinstgörande
ersättare Anna-Karin Wallgren (S) och ersättaren Lars-Olof Wretling (L).

Yrkanden
Nämndsledamot Magnus Stridh (SD) yrkar att ärendet återremitteras ftir att
undersöka ftirutsättningama ftir tillstand och kostnad att sätta upp mobilt
övervakningssystem.
Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall
Stridhs (SD) yrkande.

till nämndsledamot Magnus

Niimndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens
formulering med ev tillägg om EST samt borttagande av motionens andra
att-sats.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar

bifall till ftireliggande ftirslag till

yttrande.
Ordftiranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på lagt ftirslag och att bifall
till motionens ftirsta att-sats.

ges

Justerandes sign
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Propositionsordning

1

Ordft)randen Lennarth Förberg (M) ställer frågan
iirendet ska avgöras idag.

till

nåimndsledamöterna om

Ordftiranden finner att utbildningsniimnden beslutat att ärendet ska avgöras
idag.

Propositionsordning 2
Ordft)randen Lennarth Förberg (M) ställer frågan till nämndsledamöterna om
bifall kan ges till motionens ftirsta att-sats, men inte den andra att-satsen.
Ordftiranden finner att utbildningsnåimnden bifallit motionens ft)rsta att-sats.

Beslut
Utbildningsnåimnden bifaller motionens ftirsta att-sats, men inte andra attsatsen.

Exp:
Kommunstyrelsen
Lotta Kansikas, Skolområdeschef Ronneby
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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Dnr2018-000477 619

s 178

Ansökan från Skolhoppet AB om godkännande och rätt
till att bedriva fristående förskola i Ronneby kommun.
Förslag.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde ftir inkommen ansökan från
Skolhoppet AB om godkännande och rätt till att bedriva fristående ftjrskola i
Ronneby kommun. I yttrandet framfiirs ftiljande:
"Ärendet avser nybyggnation av ftirskola med 6 avdelningar ftir 100 bam i
Kallinge. Tre avdelningar åir ftir bam mellan l-2,5 är och tre avdelningar ftir barn
mellan 2,5-5 är.
Förskolan ska bedrivas i nybyggda och ftir åindamålet funktionella lokaler.
Förskolan uppger i ansökan att de planerar inrätta ett mottagningskök. Ronneby
kommun har dock ett inriktningsbeslut att fiirskoloma ska ha egna
tillagningskök.

I ansökningsunderlaget framgår att Skolhoppet AB uttryckt sin vilja att
samarbeta avseende de krav som kommunen ställer vad gäller taxan,
avgift shantering och inskrivningsftirfarande.

Verksamhetens pedagogiska inriktning och profil framgår av handlingar från
Skolhoppet AB. Företaget driver fiir nåirvarande ftirskola och skola i Lund.
Ansökan ger ett genomarbetat och kvalitetsmässigt gott intryck och de har en

tydlig pedago gisk inriktning.
Ansökan behöver i detta skede, ges ett ftirhandsbesked, då vissa handlingar
åinnu inte kan uppvisas av naturliga skäl, då ärendet är beroende av en process
med markanvisning och bygglov. De handlingar som saknas i detta läge åir:

1.
2.
3.

Markanvisningsavtal med Ronneby kommun

Kopia på godkänt bygglov
Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning

4. Kopia på anmälan om lokal ftir undervisning
5. Redogörelse ftir brandskydd
6. Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag

på personnivå

Ärendets fortsatta hantering är avhåingigt byggprocessen med markanvisning i
Ronneby kommun.

utdragsbestyrKande
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Med anledning av attnyakrav ftir enskilda att bedriva fristående ftirskola
kommer att börja gälla den l januari 2019 kommer även Skolhoppet AB att
kontrolleras utifran de nya direktiven innan ett slutgiltigt besked kan ges."

I anslutning härtill informerades kort kring ytterligare aktörer
intresse ftir att starta fristående ftirskola i Ronneby.

som har visat

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden ger ett positivt villkorat ftirhandsbesked till
Skolhoppet AB, vilket innebåir att ett godkännande träder i kraft ftirst när och
under villkor av att nödvåindiga handlingar enligt punkt 1-6 ovan redovisats ftir
utbildningsnåimnden. Samt att en ägar- och ledningsprövning görs i enlighet med
skollagens nya krav på enskilda att bedriva verksamhet.

Det villkorade ftjrhandsbeskedet ftireslås gälla i 9 månader fran det att
beslutsdatum i nämnden vinner laga kraft.

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller ftireliggande ftirslag och ger ett positivt villkorat
fiirhandsbesked till Skolhoppet AB, vilket innebär att ett godkännande träder i
kraft ftrst när och under villkor av att nödvåindiga handlingar enligt punkt 1-6
ovan redovisats ftir utbildningsnämnden. Samt att en ägar- och ledningsprövning
görs i enlighet med skollagens nya krav på enskilda att bedriva verksamhet.
Det villkorade ftirhandsbeskedet gäller i 9 månader fran det att beslutsdatum i
nåimnden vunnit laga kraft.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Skolhoppet AB

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000498 630

Ansökan och Komplettering gällande ändrad ansökan
om Familjedaghemmet Hjorten. Förslag.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde ftir rubr åirende gällande
ftirnyat beslut i enlighet med gällande riktlinjer till ftiljd av ftiriindrad
lokalplacering.

Bedömning
Familjedaghemmet Hjorten iir en godkåind pedagogisk omsorg i Ronneby
kommun sedan (lägg till datum) men har under hösten flyttat verksamheten
med anledning av att familjen bytt bostad. I övrigt har ingen ftiriindring skett.
Bedömningen är att sökande enligt inkomna handlingar fortsatt uppfyller
kvalitets- och såikerhetskraven ftir enskilt driven pedagogisk omsorg och
dtirmed kan beviljas fortsatt godkåinnande.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden beviljar ansökan och godkänner enskild
pedagogisk omsorg ftir familjedaghemmet Hjorten, Ronneby ftir 6.0 platser,
och dåirmed kommunala bidrag enligt riktlinjerna fr.o.m 2017-ll-01.

Beslut
Utbildningsniimnden bifaller ftireliggande ftirslag; bevilj ar ansökan och
godkiinner enskild pedagogisk omsorg ftir familjedaghemmet Fljorten,
Ronneby ftir 6.0 platser, och dåirmed kommunala bidrag enligt riktlinjerna
fr.o.m 2017-ll-01.

l*-^0{l p
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Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Familj edaghemmet Hj orten
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Dnr 2018-000486 612

Förslag gällande Programinriktat val (ersätter IMPRO
och IMPRE).
Sammanfattning
Rektor Anna Isaksson, IM, redogjorde ftir ftirslag gällande programinriktat
val. Av tjåinsteskrivelsen framgår ftiljande;

"From juli 2019 kommer Introduktionsprogrammet åindras. De fem
introduktionsprogram som finns i nuläget kommer att reduceras till
fyra, enligt 17 kap.16 $ skollagen som trädde i kraft I juli 2018.
Preparandutbildning (IMPRE) och Programinriktat individuellt val (IMPRO)
kommer ersättas av Programinriktat val (IMV). Yrkesintroduktion (IMYRK)
och Individuellt alternativ (IMIND) kvarstår oftirändrat.

Programinriktat val (IMV) syftar till att elever ska få en utbildning som åir
inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna
antas till det nationella programmet. Det nationella program som
utbildningen åir inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett
högskoleftirberedande program.

Hemkommunen ansvarar ftir att alla elever som är behöriga till
programinriktat val erbjuds programmet. En elev iir behörig som har;
godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska
samt tre andra åimnen eller svenska eller svenska som andraspråk, matematik
eller engelska och fyraandra åimnen.

Programinriktat val kan utformas både fiir en enskild elev och ftir en grupp
elever. Det innebär att utbildningen ska utformas i ftirväg och vara sökbar.
Om den utformas ftir en enskild elev behöver den inte planeras i fiirväg.
Riksrekrytering får beslutas av Skolverket enbart i de fall då utbildningen
utformas ftir en grupp elever.
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Förändringen innebär att elev som omfattas av IMV kan antas till både
yrkesprogram och högskoleftirberedande program så länge de har ovan
angiven behörighet.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen ftireslår att IMV görs sökbart ftir alla nationella
program men att organisationen läggs på 0 platser.
En elev på programinriktat val kan aldrig slå ut en nationellt behörig elev,
skollagen 16 kap 47$:
"Andra behöriga sökande åin de som ska tas emot i ftirsta hand enligt 43 och
44$ ffu tas emot i andra hand till platser som återstar sedan alla de som ska
tas emot i ftirsta hand har antagits till utbildningen."

Det innebär att antagning till programinriktat val måste ske efter att behöriga
elever har antagits och att plats endast kan erbjudas om det finns
utbildningsplatser kvar på det önskade nationella prograrnmet efter att alla
behöriga elever har antagits.

För att vara behörig till gymnasiets högskoleftirberedande program krävs att
man har godkänt betyg i:

- svenska/svenska som andraspråk
- engelska
- matematik
- och dessutom godkänt betyg i yterligare minst 9 åimnen.

Det krävs alltså att man har godkända betyg i minst 12'årnnen, vilket innebär
minst 120 i Meritviirde (betygspoåing).

För att bli behörig till Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska
programmet (HU) eller Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) krävs det att
man har godkrinda betyg i geografi, historia, samhällsvetenskap och religion
samt i minst fem andra valfria åimnen + i svenska/svenska som andraspråk,
engelska och matematik.

Utdragsbestyrkande
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För att bli behörig till Naturvetenskapsprogrammet (NA)
eller Teknikprogrammet (TE) krävs att man har godkända betyg i biologi,
ffsik och kemi samt i minst sex andra valfria åimnen + i svenska/svenska
som andraspråk, engelska och matematik.

För att bli behörig till Estetiska programmet (ES) gäller det att ha godkända
betyg, ftirutom svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik, i
minst 9 andra valfria åimnen.

I skrivningen om IMV anges inget om vilka åimnen eleven behöver ha
godkiint betyg utan en elev åir behörig som har; godkänt i svenska eller
svenska som andraspråk, matematik och engelska samt tre andra iimnen eller
svenska eller svenska som andraspråk, matematik eller engelska och fyra
andra åimnen. Det innebär att en IMV-elev har möjlighet att söka alla
högskoleftirberedande program. Konsekvensen kan bli att en elev som inte
har något godkänt betyg i NO eller MA har möjlighet att söka till NA/TE
och då sakna ftirutsättningar att klara programmets kiirna. Detsamma kan
gälla elever som söker SA och då kan sakna betyg i samtliga
samhäll svetenskapliga eller humani sti ska åimnen.
Med anledning av ovanstående anser utbildningsförvaltningen att rektor
måste göra en individuell antagning av IMV-elever utifrån besttimda kriterier
och bedömning av elevs ftirutsättningar att fullgöra sin utbildning.
Kriterierna tas fram utifrån de krav som gäller fiir behöriga elever och
samordnas med Karlshamn och Olofström som Ronneby har samordnad
gymnasieantagning med.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår att utbildningsnåimnden beslutar ftiljande

att IMV görs sökbart ftlr alla nationella program men att organisationen
läggs på 0 platser.

att rektorerna gör individuell antagning av lMV-elever utifrån bestlimda
kriterier och bedömning av elevs ftirutsättningar att fullgöra sin utbildning.
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att rektorerna på gymnasiet ges i uppdrag att ta fram kriterier ft)r antagning
till respektive program utifran de krav som gäller för behöriga elever.

Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordf Tim Svanberg (C),2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S) och niimndsledamot Erik Ohlson (V).

Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar;
att IMV görs sökbart fiir alla nationella program men att organisationen
läggs på 0 platser.
att rektorema gör individuell antagning av IMV-elever utifrån bestiimda
kriterier och bedömning av elevs ftirutsättningar att fullgöra sin utbildning.
att rektorerna på gymnasiet ges i uppdrag atttafram kriterier fiir antagning
till respektive program utifran de krav som gäller ftir behöriga elever.

Exp:

Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV
Anna Isaksson, rektor IM
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Dnr2018-000021 026

Personal och arbetsmiljöfrågor december 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade ang Elevhälsans Medicinska
Insats (EMI), dåir verksamhetschef Bodil Östgard slutar sin tjiinst ftir att
övergå till heltidstjrinst på IM som specialpedagog. Beslut om ny
verksamhetschef ftir EMI kommer att tas i Utbildningsnåimnden våren 2019.
Behov finns av rekrytering av verksamhetschef som har medicinsk
bakgrund.

Vidare informerade ftirvaltningschef Tobias Ekblad kring driven process mot
skola som bedrivits utan tillstånd från Skolinspektionen. Rätten dömde till
Ronneby kommuns ftirdel och ett skadestand pä2,3 Mkr ska betalas till
Utbildningsniimnden.

Beslut
Informationen noteras till dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 201 8-000300 001

181

Utredningsuppdrag gällande möjligheterna för klass
4-6 att vara kvar på Saxemaraskolan.
(Extrainsatt ärende)

Sammanfattning
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) gav inledningsvis en kort tillbakablick i
åirendet, som behandlats i utbildningsnåimnden 2018-10-18 (Hänv UN
$ 1 5 1 :201 8). Vid sammanträdet begärdes en utredning fran Alliansens sida,
där ftiljande punkter skulle belysas;

o
o
e
r
.

Undersök möjligheterna fiör att klasserna 4-6 stannar i Saxemara och inte
flyttar till den nya 4-9-skolan.

Belys konsekvenserna i Saxemara.
Undersök möjligheterna ftir att hitta nya lokaler for fiirskola och/eller
fritidshem.
Kontakta Svenska kyrkan i Ronneby pastorat for att undersöka
möjligheterna atthyra lokaler av dem.
Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i oktober.

Av tj åinsteskrivelsens slutsats framkom ftilj ande;
"För att kunna ge barnen ftirutsättningar ftir att livslangt liirande och leva
upp till de mål som kommunen och styrdokumenten anger så ftirordar vi en
övergång till blivande 4 - 9 - skolor ftir mellanstadieelevema på bland annat
Saxemaraskolan.

Ett beslut att inte genomföra en sådan övergång innebiir att eleverna på
skolan måste "ätergä" till de lokaler de disponerade när tillbyggnad
genomftirdes, annars finns inte plats. Då innebiir detta i sin tur att det krävs
en återgång ftir ftlrskolan till en avdelning ftirskola med ca 18 barn. Möjligen
skulle ftirskolan kunna behålla ytterligare en liten del med en avdelning med
ytterligare l0 barn. Detta innebiir därmed att vi inte kan utöka antalet
ftirskoleplatser i Saxemara utan reducera med ca 12 platser istället.
Att bygga på ytterligare en våning på både ftirskolan och F - 6 är inte rimlig
med hiinsyn tagen till utemiljöns begråinsningar och kostnader som detta
medftir. Att bygga en helt ny fiirskola iir naturligtvis också ett alternativ men
det är såklart behäftat med stora kostnader och ft)rutsättningar ftir mark,
bygglov osv."

I skrivelsen fiireslås att Saxemaraskolan 4 - 6 även fortsättningsvis ska ingå i
den av kommunfullmäktige beslutade tidsplanen för Framtidens skolor. Vid

Justerandes

signl

,lv

Utdragsbestyrkande

Yb

31(40)

Sida

RONNEBY

ffi KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-13

Utbildningsnämnden

nämndssammanträdet bordlades åirendet till 2018-11-15. Då ärendet inte
kom upp till behandling i november, ej heller i december; initierar nu 2:e
vice ordf Jan-Eric Wildros (S) åirendet på nytt.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordft)randen Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C),2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), niimndsledamöterna Erik
Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Lars-Olof Wretling (L) och Magnus
Stridh (SD) samt tjänstgörande ersättare Tim Aulin (SD).

Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att Saxemaraskolan 4-6 även
fortsättningsvis ska ingå i den av kommunfullmäktige beslutade tidsplanen

ftir Framtidens Skolor.
Ordftiranden Lennarth Förberg (M), yrkar efter diskussioner i
Alliansgruppen, att inte nu ftireslå Kommunfullmäktige att åindra i beslutet
om Framtidens Skolor i Ronneby.
Niimndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall till 2:evice ordf Jan-Eric
Wildros (S) ftirslag, vilket åir i enlighet med tjåinsteftirslaget.
Nämndsledamot Lova Necksten (MP) och tjåinstgörande ersättare Lars-Olof
Wretling (L) yrkar bifall till2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) ftirslag.
1:e vice ordf Tim Svanberg (C), niimndsledamot Magnus Stridh (SD) och
tjåinstgörande ersättaren Tim Aulin (SD) yrkar bifall till ordftirandens

ft)rslag.

Propositionsordning
Ordftiranden Lennarth Förberg (M) ställer 2:evice ordf Jan-Eric Wildros (S)
ftirslag mot ordftirandens.

Ordftiranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens ftirslag.

Omröstning begärs.

lJusteran{es sigry/
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De som yrkar bifall till2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) ftirslagsyrkande
om att Saxemaraskolan 4-6 även fortsättningsvis ska ingå i den av
kommunfullmåiktige beslutade tidsplanen ftir Framtidens Skolor röstar ja.
De som bifaller ordftiranden Lennarth Förbergs (M) ftirslag om att inte nu
ftireslå Kommunfullmäktige att iindra i beslutet om Framtidens Skolor i
Ronneby röstar nej.

Beslutande

Ja

Nej

Lennarth Förberg (M)

X

Christer Stenström (M)

X

Kent Carlsson (M) tjg.ers.

x

Tim Svanberg (C)

X

Silke Jacob (C)

X

Lars-Olof Wretling (L) tjg.ers

X

Jan-Eric Wildros 2:e vice ordf (S)

X

Johnny Håkansson (S) tjg.ers

X

Marie Ohlsson (S)

X

Tina Lindqvist (S)

X

Ingrid Karlsson (S) tjg.ers

X

Erik Ohlson (V)

X

Lova Necksten (MP)

X

Magnus Stridh (SD)

X

Tim Auhlin (SD) tjg.ers

X

Avstår

Ordftiranden finner att utbildningsnämnden bifallit 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S) ftirslag.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster motT nej-röster.

f"
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Reservationer
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) reserverar sig mot beslutet och avser
inkomma med skriftlig reservation.

M, C och SD reserverar sig mot beslutet.

Beslut
Utbildningsniimnden beslutar, efter omröstning, att Saxemaraskolan 4-6
även fortsättningsvis ska ingå i den av kommunfullmiiktige beslutade
tidsplanen ftir Framtidens Skolor.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Tommy Ahlquist, kommun- och integrationsstateg
Monica Sj övind, verksamhetsanknuten proj ektledare
Kommunstyrelsen FK

Justerandes sign
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s 183

Kurser och konferenser decembet 2018.
Sammanfattning
Några inbjudningar
sammanträde.

till kurser och konferenser har inte inkommit till

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 201 8-000022 600

Förvaltningschefens Rapporter december

201 8

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav Utbildningsnåimndens ledamöter
information gällande kommande ftirslag till ledningsorganisation.
En historisk tillbakablick gavs med bärande beslut inftlr omorganisationen
2012. Dåvarande bitr Fch/utvecklingsstrateg Inger Fljorts rapport konstaterar
att de flesta problem frän2012 kvarstår, med undantag från ftrbättrat stöd
fran IT-enheten. Förvaltningschefens bedömning vid en verksamhetsindelad
organisation, dess risker och konsekvenser, ftir- och nackdelar, delgavs
nåimndsledamöterna.
Diskussioner ftirs kring verksamhetsindelad organisation i samverkan.
Förslag lyfts upp till beslut i Utbildningsnåimnden januari 2019.

Beslut
Rapporten tas

till

dagens

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

\o

protokoll.
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Dnr 2018-000644 612

Begäran om entledigande från Jan-Eric Wildros (S) från
uppdraget som Utbildningsnämndens representant i
den lokala styrgruppen, TeknikGollege.
(Extrainsatt ärende)

Sammanfattning
Begäran om entledigande har inkommit från2:e vice ordf Jan-Eric Wildros
(S) från uppdraget som utbildningsniimndens representant i den lokala
styrgruppen TeknikCollege fr o m2018-12-31.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf JanEric Wildros (S).

Beslut
Utbildningsnåimnden beslutar entlediga 2:evice ordf Jan-Eric Wildros (S)
från uppdraget som Utbildningsnåimndens representant i den lokala
styrgruppen TeknikCollege.

Exp:
Jan-Eric Wildros, 2:evice ordf UN
Region Blekinge /TC Sydost Regional Styrgrupp FK
Tobias Ekblad, Fch FK

Y
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Delgivningar december

Dnr 201 8-000025 000

201

I

Sammanfattning
2017.226 - 047

Skolverket: Beslut avs statsbidrag ftir fler anställda i lågstadietfor 201712018.

2017.227 - 047

Skolverket: Beslut avs statsbidrag ftir Fritidshemssatsningen for2017l20l8.

20t7.399 - 047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag ftir ökad jämlikhet i grundskolan ftir
20t712018.

20t8.t20 - 047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag ftir entreprenörskap i skolan - huvudmiin ftir

201812019.

20t8.t38 - 047
Skolverket: Beslut avs statsbidrag ftir undervisning under skollov ftir år 2018.

20t8.543 -

tt4

Polisanmälan angående stöld genom inbrott 2018-l l-06 på ftirskolan Gullvivan,
Ronneby Kommun (Dnr K1394914-18).

2018.544 -

rt4

Polisanmälan angående försök till stöld genom inbrott 2018-11-06 på
Flygtekniska Intematet, Kallinge, Ronneby Kommun (Dnr K I 3 9 6229 -lS).

V"
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20t8.545

- tt4

Polisanmälan angående stöld 2018-10-24 på Snäckebacksskolan, Ronneby
Kommun (Dnr Kl400488-1 8).
2018.546 -

lt4

Polisanmälan angående stöld 2018-09-13 på Snäckebacksskolan, Ronneby
Kommun (Dnr Kl 309455-1 8).

Protokoll fran Förvaltningssamverkansgrupp en 20 18 -I I -12
Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.

Protokollsutdrag från Kommunstvrelsen 2018-12-04 . Stadshuset.
Ronnebv (KS 8390:2018): Gemensamma riskområden i niimndernas
arbeten med internkontrollplan 2019.

Protokollsutdrae från Kommunstvrelsen 2018-12-04 . Stadshuset.
Ronnebv (KS 8387:2018): Direktiv och tidplan ftir verksamhets- och
ekonomisk uppftiljning 2019 samt arbete med budget 2020-2021 plan 20222023.

Utdragsbestyrkande
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Delegationer december

Dnr 2018-000024 002

201 8

Sammanfaftning
Delegationslista över av ftirvaltningschefen tagna beslut 20 1 8- 1 I -0 I och
delegationsbeslut ftir Skolområde Ronneby 20 I 8-08-08-20 I 8- I 0-3 l,
delegationsbeslut ftir Skolområde Kallinge 20 1 8-09-04-20 1 8- I l -08,
delegationsbeslut ftr Skolområde GyV 2018-10-26-2018-12-13
cirkulerade under sammanträdet.

Y
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