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Sammanträdesdatum KOMMUN 2017-11-16 

Utbildningsnämnden 
Plats Och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl. 08230-1 7.15 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2017-11-24 
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ANSLAGIBEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-16 

Datum då anslaget sätts upp 2017-1 1-24 

Datum dä anslaget tas ned 2017-12-19 
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Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

' RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 2(3s) 
2017-11-16 

Lennarth Fôrberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande 
Silke Jacob (C) §§ 151--163 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Österhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

§§ 154--156, 158--168 

§§ 151--153, 157 

Kenth Carlsson (M) §§ 151--168 
Johnny Håkansson (S) §§ 151--168 
Anna-Karin Wallgren (S) §§ 151--168 
Sven-Olof Lindström (S) 
Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjô (M) 
Jonatan Glader (C) 

gg 151--153, 157 
§§ 154-4 56, 158--162 
55163--1 68 
551 64-4 68 

Ersättare Helene Fogelberg (M) §§ 151--153, 157, 
Martin Engelsjö (M) §§ 151——162 
Margareta Håkansson (RP) §§ 151--155, 157 
Jonatan Glader (C) §§ 151-163 
Tim Aulin (SD) §§ 151--168 
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Tjänstemän 

Övriga 
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2017-11-16 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare 
Dennis Roberteus, VD ABRI 
Monica Boje, rektor Sjëarpsskolan 
Linda Johansson, fôrskolechef 
Gunnar Lindgren, fôrskolechef 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjôlund, kvalitetsutvecklare 
Ulrika Sehag-Karlsson, rektor Hermods 
Jelena Veljkovic, verksamhetschef Komvux Hermods 
Katarina Johansson, processledare Region Blekinge 

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

Ärendelista 
§ 151 Dnr2017-000481 041 
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5153 

5154 

5155 
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§158 

5159 

5150 

§161 

Uppföljning av budget 2017, oktober. Redovisning. .......................................... .. 6 
Dnr 2017—O0O432 678 
Fastställande av ombyggnadsritningar gällande 4-9 skola i Kv 
Svarven. Förslag ............................................................................................... .. 8 
Dnr 2017-000482 600 
Fôrslag gällande namngivning 4-9 skola, Kv Svarven. .................................... .. 11 
Dnr 2017—0O0493 617 
Föredragning om gymnasiesärskolan. Nämndsinformation ............................. .. 13 
Dnr 2017—000494 630 
Föredragning om förskolan. Nämndsinformation ............................................. .. 14 
Dnr 2017-000495 610 
Internkontroll för Utbildningsnämnden 2018. Diskussion ................................. .. 16 
Dnr 2017-000496 616 
Hermods. Information om Sfi. ......................................................................... .. 18 
Dnr 2017-000490 106 
Begäran om remissyttrande av Blekinge 
Kompetensförsörjningsstrategi 2018--2020. Information. ................................ .. 19 
Dnr 2017-000485 610 
Förslag till justeringar i mål- och uppföljningsplan för 
Utbildningsnämnden. ...................................................................................... ._21 
Dnr 2017-000498 622 
Uppföljning av Kostpolicyn - Mattider i skolan. Redovisning. ........................... ._23 
Dnr 2017-000491 612 
Förslag från Ronnebyalliansen - Utbildning för entreprenörer ska 
införas i gymnasieskolan ................................................................................. .. 25 

§ 162 Dnr 2017-000507 600 
Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter fr 0 m 
2017-12-01. Förslag ........................................................................................ .. 30 

§ 163 Dnr 2017-000516 600 
Förslag om öppna nämndssammanträden i Utbildningsnämnden. .................. ._31 

§ 164 Dnr 2017-000020 O26 
Personal och arbetsmiljöfrågor november 2017 .............................................. .. 33 

§ 165 Dnr 2017-000021 602 
Kurser och konferenser november 2017 ......................................................... ._34 

§ 166 Dnr 2017-000019 600 
Förvaltningschefens Rapporter november 2017 .............................................. .. 35 

§ 167 Dnr 2017-000022 000 
Delgivningsärenden november 2017 ............................................................... ._36 

§ 168 Dnr 2017-000023 002 
Delegationsärenden november 2017 .............................................................. ._38 
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Utbildningsnämnden 

§ 151 Dnr 2017-000481 041 

Uppföljning av budget 2017, oktober. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för den av Ekonomienheten 
framtagna prognosen för oktober månad, redovisande ett pro gnostiserat 
underskott motsvarande -2 294 Tkr. Dvs ett något mindre underskott än 
tidigare prognoser. Nettokostnad per verksamhet liksom interkommunala 
ersättningar och kostnader genomgicks och kommenterades. 

Av budgetkommentarema framgår att den största nettoavvikelsen finns 
under grundskola, ökade kostnader för elever i fristående skolor (IKE), 
kostnader för placering av elever utanför tätorten samt elever med behov av 
särskilt stöd. Intäktsökning mot budget har sin grund i lågstadielyftet, 
intäkter för SFI mm. 

Bedömning 
Förvaltningschefen gör bedömningen att Utbildningsnämnden även detta år 
går mot ett nollresultat. Intäktssidan år dock fortfarande något osäker. 
Chefema inom Utbildningsförvaltningen har fått direktiv om att göra de 
effektiviseringar som är möjliga; ex bedöma behovet av inköp under resten 
av året, pröva alla behov av nyanställningar mm. 

Under den efterföljande debatten efterfrågades genomlysning av de 
besparingar som görs i vardagen och en redovisning över vilka besparingar 
som görs och de konsekvenser och effekter höstens besparingar fått för 
verksamheterna. 

Förslag till beslut 
Föreslås att redovisningen tas till dagens protokoll, samt att tillträdande 
förvaltningschef får i uppdrag att inge rapport till Utbildningsnämnden 
senast februari månad 2018 över de konsekvenser och effekter höstens 
besparingar fått för verksamheterna. 

Justerandes sign M Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), l:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamôterna 
Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och Stefan Osterhof (S). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll 

Tillträdande förvaltningschef får i uppdrag att inge rapport till 
Utbildningsnämnden senast februari månad 2018 över de konsekvenser och 
effekter höstens besparingar fått för verksamheterna. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Tobias Ekblad, tillträdande Fch 
Ekonomienheten 
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Utbildningsnämnden 

§ 152 Dnr 2017-000432 678 

Fastställande av ombyggnadsritningar gällande 4-9 
skola i Kv Svarven. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde inledningsvis för historiken i 

ärendet. Den 28 september 2017 togs beslut i Kommunfullmäktige om att 
bygga om ABRI:s lokal i KV Svarven ti11 en av tätortens två nya 4-9 skolor. 
Ombyggnadsritningama har framtagits i samråd mellan ABRI och Ronneby 
kommuns företrädare. Ritningarna har processats med referensgrupp, 
fackliga organisationer m fl. 
Formell samverkan hölls gällande rev. ombyggnadsritningar den 13 
november 2017, där de fackliga representanterna ställde sig bakom förslaget. 
Efter samverkan och beslut i Utbildningsnämnden kan mindre förändringar i 

ritningarna ske. Dessa förändringar är dock av marginell betydelse. 

Dennis Roberteus, VD ABRI, kommenterade utsänt och utdelat underlag. 
Rev. ombyggnadsritningar presenterades för nämndsledamöterna, liksom rev 
tidsplan. Proj ektstart vad gäller mark- och idrottsanläggning är planerad till 
2017-12-14.. 

Trafikutredning med föreslagna åtgärder på väg- och järnvägsnätet delgavs 
utbildningsnämndens ledamöter. 

Diskussion fördes kring vikten av Visionärt framtida tänk i ev kommande 
beslut om förändringar i ombyggnationer; musikrum, slöjdsalar, matsalens 
dimension, GC-väg Metallgatan, utrymningstrappor idrottshall, inre miljöer 
(akustik, ljud, ventilation). Diskussion fördes även kring pedagogiska 
grupperingar i förhållande till läroplaner och nya styrdokument. 
Sammanfattning av framtagen vision kring framtidens skolor, från 
Workshop 2017-06-13, delges utbildningsnämndens ledamöter digitalt samt 
närsluts protokollet som bilaga. 
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Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår att Utbildningsnämnden ställer 
sig bakom bifogade ritningar i stort. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamôterna 
Magnus Stridh (SD), Lars Sager (M), Linda Johansson (SD) och Erik Ohlson 
(V), tjänstgörande ersättarna Johnny Håkansson (S) och Anna-Karin 
Wallgren (S) samt ersättaren Martin Engelsjö (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att beslutet tas i två att-satser; 

- Att Utbildningsnämnden fastställer vision för framtidens nya 
grundskola 

- Att bifall ges till ombyggnadsritningarna daterade 2017-11-13 i 

föreliggande skick. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
kan bifalla första att-satsen; 

- Att Utbildningsnämnden fastställer vision för framtidens nya 
grundskola (Närslutes protokollet som bilaga). 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit fastställande av vision 
för framtidens nya grundskola (Närslutes protokollet som bilaga). 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
kan bifalla andra att-satsen; 

- Att Utbildningsnämnden bifaller ombyggnadsritningar daterade 
2017-11-13 i föreliggande skick. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit ombyggnadsritningar 
daterade 2017-1 1-13 i föreliggande skick. 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer Vision för framtidens nya grundskola. 
(Närslutes protokollet som bilaga). 

Utbildningsnämnden bifaller ombyggnadsritningar daterade 2017-11-13 i 

föreliggande skick. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Dennis Roberteus, VD ABRI 
Monica Sjövind, Verksamhetsanknuten projektledare 
Heike Rosenqvist, Kommunikationsenheten
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Utbildningsnämnden 

§ 153 Dnr 2017-000482 600 

Fôrslag gällande namngivning 4-9 skola, Kv Svarven. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till namngivning av 
ny 4-9 skola i kv. Svarven. 
Utbildningsnämnden behandlade i augusti 20 l 7 ett medborgarförslag i 

frågan om namngivning till de två nya ”centralskolorna för åk 4-9”. 

Bedëmning 
Bedömningen är att namngivningen bör skyndas på med den nya skolan, i 

fastigheten Svarven (ABRI:s byggprojekt och lokaler). I dagsläget används 
Svarven som arbetsnamn alltmer frekvent. 

Förslag till beslut 
Utredaren föreslår; 

- Att Utbildningsnämnden, med stöd av kommunikationsenheten under 
första kvartalet 2018, utlyser en öppen namntävling om bästa namn 
på den nya skolan, som kommer att tas i bruk 2019. 
Utbildningsnämnden beslutar därefter bästa namnförslag. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) föreslår att även skolornas elever ges 
möjlighet att inkomma med namnförslag. 
Kommunikationsenheten kommer att delges dessa synpunkter. 

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

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att omformulering av beslutet 
sker i två att-satser enligt följ ande; 

- Att Utbildningsnämnden, med stöd av kommunikationsenheten, ger 
allmänheten möjlighet att ge förslag på namn på den nya skolan. 

- Utbildningsnämnden beslutar därefter om namnet på skolan. 

Beslut 

Utbildningsnämnden, med stöd av kommunikationsenheten, ger allmänheten 
möjlighet att ge förslag på namn på den nya skolan. 
Utbildningsnämnden beslutar därefter om namnet på skolan. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, Bitr Fch 
Monica Sj övind, Verksamhetsanknuten projektledare 
Dennis Roberteus, VD ABRI 
Heike Rosenqvist, Kommunikationsenheten
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Utbildningsnämnden 

§ 154 Dnr 2017-000493 617 

Föredragning om gymnasiesärskolan. 
Nämndsinformation. 

Sammanfattning 
Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan, informerade inledningsvis kring 
Skolinspektionens beslut efter genomförd granskning av gymnasiesärskolans 
verksamhet. 
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller 
författningarnas krav inom de bedömningsområden som granskats. 
Skolinspektionen har inte funnit några brister och avslutar därmed tillsynen i 

Sjöarpsskolan. 
Vidare informerade rektor Monica Boj e kring verksamheten på 
Sjöarpsskolan, bl a arbetet med att få ut elever på praktikplatser, med syfte 
att även kunna få en anställning efter studietiden på Sjöarpsskolan. 
Samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassan lyftes fram. 
Sj öarps årsplan, målbeskrivning för vägledningsmöjligheter, delgavs 
Utbildningsnämndens ledamöter. På Sjöarpsskolan finns spetskompetens för 
truckkörkort, datakörkort. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Christer Stenström (M) och Lars Sager (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande w’
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§ 155 Dnr 2017-000494 630 

Fëredragning om förskolan. Nämndsinformation. 

Sammanfattning 
Förskolechefema Gunnar Lindgren och Linda Johansson har inbjudits till 
Utbildningsnämnden för att informera om Förskoleverksamheten i Ronneby 
kommun. 
Inledningsvis infonnerades kring nya läroplanen (undervisning och 
digitalisering). Både utbildning och undervisning finns med i skollagen från 
år 2010. I den nya läroplanen för förskolan ska det bli tydliga skrivningar om 
utbildning och undervisning; där barnen ska ges förutsättningar att utveckla 
digital kompetens. Den nya läroplanen ska även ha ett tydligt barnrätts- 
perspektiv, ta upp funktionsnedsattas perspektiv och tydliggöra de nationella 
minoriteternas rättigheter. 

Vidare informerades kring gruppernas storlek i nuläget relaterat till 
utbildningsnämndens mål. Utbyggnadsbehov påtalades då lokalerna inte är 
anpassade för den verksamhet som bedrivs. 
Nämndsledamöterna delgavs även information kring det pedagogiska 
utvecklingsarbetet som skett gemensamt i kommunen samt i respektive 
skolområde. 

Nårhetsprincipen (gruppernas sammansättning), tidiga insatser (viktigt för 
framtida skolgång), ökningen av barn med särskilda behov och 
vikariebehovet (överanställning) ses som utmaningar for förskole- 
verksamheten. Tankar framfördes om ett nytt resursfördelningssystem i 

förskolan och tydligare mål/vision kring förskolans verksamhet. 

Avslutningsvis sammanfattades föredragningen med följande slutord; 
- Förskolan är den första utbildningsinstansen. 
- Förskolan skall stå för utbildning/undervisning -inte ”bara” omsorg. 

Genom kompetenshöj ande insatser ökas medvetenheten om vikten av 
att skapa en förskola som utmanar och är en arena för möjligheter. 

- Genom kontakt med andra kommuner får vi tankar och idéer om hur 
andra har skapat vinnande koncept. 

- Denna ambitionshöjning kommer att leda till ökad kvalitet och 
måluppfyllelse i framtidens förskola som positivt påverkar 
måluppfyllelsen i skolan.
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- Genom en ständigt pågående dialog mellan ledning, personal och 
politiker ökar möjligheten att skapa de bästa 
utbildningsförutsättningar för Våra barn inom förskolan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp : 

Linda Johansson, förskolechef 
Gunnar Lindgren, förskolechef 
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§ 156 Dnr 2017-000495 610 

Internkontroll för Utbildningsnämnden 2018. 
Diskussion. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för arbetsprocessen inför nästa 
års internkontrollplan. 
I anslutning härtill informerade Hjort kring inkommen förslags granskning 
från Ernst & Young avseende internkontrollplanen. Arbetet kring 
riskvärderingen kommer att förändras efter synpunkter från Ernst & Young. 

Kvalitetsutvecklarna Krister Svensson och Annika Forss informerade kring 
riskanalys och internkontroll. Ledningsgruppens bruttolista med förslag på 
kontrollmoment delgavs Utbildningsnämndens ledamöter. 

Ett förslag till internkontrollplan för Utbildningsnämnden år 2018 kommer 
att framtas inför nästa nämndssammanträde den 18 december 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare Anna-Karin 
Wallgren (S) och ersättaren Martin Engelsj ö (M). 

Beslut 

Infonnationen noteras till dagens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 
Marie Sjölund, kvalitetsutvecklare

~ 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 

. _. 
?Äw
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Utbildningsnämnden 

§ 157 Dnr 2017—0OO496 616 

Hermods. Information om Sfi. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Jelena Veljkovic, Komvux Hermods och Ulrika Sehag- 
Karlsson, rektor Hermods, hade inbjudits till Utbildningsnämnden för att 
informera om sin verksamhet. 
Inom Hermods säger man sig arbeta mycket individanpassat. Vidare 
informerades om studieplan, kartläggning av elevers kunskaper och 
yrkeserfarenheter. Målet är att korta vägen in i språket, samhället och 
yrkeslivet. 

Inom verksamheten använder man sig av Novo lärplattform; olika moduler 
med yrkesinriktningar. Hermods erbjuder SFI med yrkesförberedande 
inriktning Spår 2 och snabbspår for akademiker, Spår 3. Idag finns det drygt 
70 elever i verksamheten. Intag sker varje månad. 
Avslutningsvis gavs redogörelse över hur mätning av resultat genomförs. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamot Lars 
Sager (M) och tj änstgörande ersättare Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp : 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Ulrica Sehag-Karlsson, rektor Hermods 
Jelena Veljkovic, verksamhetschef Komvux Hermods 

Justerandes sign 

4.. kw 
I. 

Utdragsbestyrkande W»
t
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 158 Dnr 2017-000490 106 

Begäran om remissyttrande av Blekinge 
Kompetensfôrsërjningsstrategi 2018--2020. 
Information. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) informerade kring bakgrunden till 
ärendet. Remiss avvaktas från Kommunledningsförvaltningen. 

Katarina Johansson, Region Blekinge redogjorde för kompetensförsörjnings- 
strategins uppbyggnad. Brist på lämplig arbetskraft ses som ett stort hinder 
för tillväxt. 

Jämställdhet, inkludering och mångfald är horisontella perspektiv i 

Kompetensförsörjningsstrate gin 201 8-2020. 

Fyra fokusområden har definierats som väsentliga ur ett strategiskt 
kompetensförsörjningsperspektiv; 

- Samverkan utbildning/arbetsliv 
- Livslångt lärande 
- Strategisk utbildningsplanering 
- Rekrytering, attraktiva arbets givare/talangattraktion 

Ärendet behandlas som beslutsärende då remiss inkommit. Troligen under 
december månads nämndssammanträde i Utbildningsnämnden. 

Deltar i debatten 
l debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), l :e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S). 

Justerandes sign W Utdragsbestyrkande 

W l l l l
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hjort, bitr F ch

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

ä' 1’ 
i i i i

i
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Utbildningsnämnden 

§ 159 Dnr 2017-000485 610 

Förslag till justeringar i mål- och uppföljningsplan för 
Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde för förslag till justeringar i 

utbildningsnämndens mäl- och uppföljningsplan, där följande anges; 
”Kommunen/huvudmannen ska följa upp resultaten och det målinriktade 
kvalitetsarbetet inom Vuxenutbildningens skolforrner. Vid närnndsmötet den 
21 september 2017 redogjorde rektorer inom Vuxenutbildningen för arbetet 
och presenterade ett förslag på årlig uppföljning. De presenterade också 
önskemål om förändrad målformulering. 

Bedömning 
Nämndens uppföljning ska omfatta helheten kring resultat och målarbete. Ett 
förslag för hur kommunen/huvudmannen kan följa upp resultaten för att fä 
en helhetssyn och bättre underlag till beslut har därför tagits fram. 
Rektorer inom Vuxenutbildningens skolformer skriver årliga 
kvalitetsrapporter för respektive verksamheter och gör bedömningen att 
dialogen mellan huvudman och rektor kan fördjupas om arbetet enligt beslut 
kan redovisas vid nämndens möte en gång om året, i april. 
Vidare bör ett av nämndens prioriterade mål tas bort och ersättas med 
redovisning av andel elever som fullföljt utbildning i svenska för invandrare 
under året, då målet: Andel godkända studerande efter två års studier är 
svårt att följa upp och inte är jämförbart med nationell statistik på samma 
sätt som andel godkända elever som fullföljt under ett år. 
Övriga målomräden är direkt kopplade till det målinriktade arbetet och 
skolfonnernas styrdokument och kan på ett tydligt sätt redovisas i den årliga 
kvalitetsrapporten. 

Förslag till beslut 
Föresläs att nämnden antar förslaget om redovisning av den årli ga 
kvalitetsrapporten för vuxenutbildningens två skolformer samt att 
målområdet: Andel godkända studerande efter två års studier tas bort och 
ersätts med redovisning av andel godkända elever under ett år.

~ 

Justerandes sign 

‘La.

l 

Utdragsbestyrkande W}
l
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Utbildningsnämnden 

Nuvarande målformulering: Andel godkända studerande efter 2 års studier. 
Föreslagen nv målformulering: Andelen elever som slutfört utbildningen 
under året med lägst betyget E. 

Nuvarande uppföljning sker i juni. 
Förslag till nv månad för uppföljning: april (detta ska gälla samtliga 
redovisningar inom området ”Bra skola och fler jobb” för VUX). 

Föresläs att utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till justeringar i 

mål- och uppföljningsplanen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till justeringar i mål- och 
uppföljningsplanen. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr F ch 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

l 

73/
l l
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Utbildningsnämnden 

§ 160 Dnr 2017—000498 622 

Uppfôljning av Kostpolicyn - Mattider i skolan. 
Redovisning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1609 l 2 att kostpolicyn i delen 
mattider ska följ as upp årligen. Kostpolicyn föreskriver att skollunchen ska 
serveras klockan 11.00-13.00. 

Schemaläggning av tiderna i skolrestaurangen sker på respektive skola av 
schemaansvari g rektor/lärare. Kostenheten öppnar restaurangerna enligt 
skolans önskemål. Kostenheten har informerat skolområdeschefer, rektorer 
och förskolechefer om vilken tid kostpolicyn föreskriver att lunchen ska 
serveras. Enligt uppgift från skolområdescheferna börjar skollunchen 
serveras enligt följande redovisning. På de skolenheter som inte följer 
policyns riktlinjer framkommer även orsakerna. 

Bedömning 
Sammanfattning av skälen till att matsalar öppnar tidigare än 11.00 
- Matsalar som inte är dimensionerade för antalet elever som går på skolan. 
- För att minska köbildningen. 
- Schemat hänger ihop med lo gistiken kopplad till skolskjutsarna. 
- De yngre eleverna reagerar negativt om de väntar för länge med att äta. 
~ Brandskyddskrav gör att vi inte kan servera för många elever lunch 
samtidigt. 
— Fôr att uppnå en matsituation där eleverna får äta i lugn och ro. 
— Om tidsschemat kopplat till lunchen läggs för snävt uppstår lätt flaskhalsar 
om till exempel en mattransport är försenad. 

Förslag till beslut 
Föreslår att Utbildningsnämnden tar redovisningen till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Tina Lindqvist (S) och Stefan 
Osterhof (S), samt ersättaren Martin Engelsjö (M). 

Justerandes sign

l

t 

Utdragsbestyrkande MW l



~ ~~~ 
__ Sida R0 ÊÊNŒKÀÎÏÏIËRADESPROTOKOLL 24(38) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att Utbildningsförvaltningen får i 

uppdrag att återkommer i frågan då elevenkätresultaten analyserats i februari 
201 8. 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 
Uppdrogs åt Utbildningsförvaltningen att återkomma i frågan då 
elevenkätresultaten analyserats i februari 2018. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Kostenheten 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

y 

fl/x/f
p
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Utbildningsnämnden 

§ 161 Dnr 2017-000491 612 

Fërslag frân Ronnebyalliansen - Utbildning fôr 
entreprenôrer ska infëras i gymnasieskolan. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för Ronnebyalliansens 
förslag gällande införande av utbildning för entreprenöreri gymnasieskolan. 
Syftet med utbildningen är att stärka det entreprenöriella lärandet i skolan. 
I förslaget framförs följande; 

"Förslag från Ronnebyalliansen: Utbildning för 
entreprenörer ska införas i gymnasieskolan 

En entreprenör är en person som till sin läggning är ovanligt driftig, som har en 
förmåga att ifrågasätta arbetssätt utifrån grundförutsättningen att det skulle 
kunna göras bättre, mer effektivt eller på ett helt nytt sätt. Detta är förmågor 
som finns hos vissa personer och som kan förstärkas av uppväxtmiljön. 

Bakgrund 
Vanligtvis uppmärksammas endast de entreprenörer som är verksamma i 

näringslivet, ofta som uppfinnare eller egenföretagare. Men samhället behöver 
entreprenörer även inom offentlig förvaltning såsom skola, sjukvård, omsorg, 
drift-och underhåll och administration. 

Diskussion 
Ronneby behöver fler entreprenörer. Ett sätt att åstadkomma detta är att erbjuda 
elever att söka till ett särskilt program som är inriktat på att dels utveckla 
elevers entreprenörsanda och dels ge verktyg, arbetssätt och teoretiska 
kunskaper som gör att eleven blir bättre på att utveckla nytt inom den 
organisation där hon eller han senare kommer att arbeta. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Elever som ska söker till det nya entreprenörprogrammet sammanförs före 
antagning med erfarna, yrkesverksamma ledare från de olika 
samhällssektorernas arbetsgivare, exempelvis Svenskt Näringsliv, SKL, 
Teknikföretagen, Företagarföreningen, Sydsvenska handelskammaren, 
Uppfinnarföreningen, LRF, Landstinget Blekinge och ett lämpligt antal 
kommuner. Vid mötet sker intervjuer och utvärdering, kanske också tester. 
Resultatet ligger tillsammans med normal behörighetsbedömning till grund för 
urvalet till programmet. 

Avsikten med förfarandet att lyfta fram dem som har särskilt goda 
förutsättningar för att fungera som fömyare och pädrivare i förändringsarbetet i 

den bransch där de senare kommer att arbeta. Det är också ett Önskat resultat att 
hitta entreprenörer även bland dem som inte sj älva uppfattat sig som 
entreprenörer men som faktiskt är det.” 

Förslag till beslut 
Ronnebyalliansen föreslår att Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för ett nytt program vid Gymnasieskolan Knut Hahn kallat 
”Entreprenörprogrammet”. Det speciella med Entreprenörpro grammet i 

Ronneby ska vara att det inte är inriktat på att utbilda vem som helst till 
entreprenör, utan att vi utvecklar dem som har bedömts vara entreprenöriella 
personer till ledare i utveckligs- och förändringsarbete så långt det är möjligt att 
göra detta inom gynmasieskolan. Programmet ska vara nationellt sökbart. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema 
Marie Ohlsson (S), Stefan Österhof (S) och Magnus Stridh (SD), 
tjänstgörande ersättare Anna-Karin Wallgren (S) och ersättaren Jonatan 
Glader (C). 

Yrkanden 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar avslag på föreliggande förslag från 
Ronnebyalliansen, men är positiv till en öppen utredning som kan stärka det 
entrepreniöriella lärandet i skolan.

~ 

Justerandes sign 

;rf “i 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Tjänstgörande ersättaren Anna-Karin Wallgren (S) är positiv till förslaget 
om formuleringen ”inte utbilda vem som helst” tas bort. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att ”program” benämns 
”inriktning” och att förslaget ändras i enlighet med nedanstående; 
”Ronnebyalliansen föreslår att Utbildningsnämnden ger 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt 
program vid Gymnasieskolan Knut Hahn. Det speciella med utbildningen i 

Ronneby ska vara att det inte är inriktat på att utbilda alla till entreprenörer, 
utan att vi utvecklar dem som har bedömts vara entreprenöriella personer till 
ledare i utvecklings- och förändringsarbete så långt det är möjligt att göra 
detta inom gymnasieskolan. Inriktningen ska vara nationellt sökbart. ” 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
kan bifalla det nya förslaget från Ronnebyalliansen om att ge 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt 
program vid Gymnasieskolan Knut Hahn i enlighet med vad som relaterats 
ovan. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit det nya förslaget. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till förslaget om att ge Utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt program vid Gymnasieskolan 
Knut Hahn, röstar ja och de som bifaller 2:e vice ordf J an-Eric Wildros 
avslagsyrkande röstar nej. 

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

î><><î><î><>< 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Beslutande (Forts) Ja Nej Avstâr 
Kenth Carlsson (L) tj g.ers X 
Jan-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) X 
Stefan Österhof (S) X 
Marie Ohlsson (S) X 
Tina Lindquist (S) X 

>< J ohrmy Håkansson (S) tj g.ers. 
Helene Fogelberg (M) tjg.ers 
Anna—Karin Wallgren (S) tjg.ers 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

ï><><><í><f 

Omröstningsresultatet blir 11 ja-röster och 4 nej -röster. 

Om röstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla Ronnebyalliansens förslag i enlighet med vad som anges i 

beslutsforrnuleringen nedan. 

Beslut 

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny 
utbildning vid Gymnasieskolan Knut Hahn i enlighet med Alliansens justerade 
förslag. Utredningen presenteras för nämnden i februari.

~ 

Justerandes sign 
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Exp: 

Lennarth Förberg, Ordf UN 
Tommy Ahlquist, F ch 
Tobias Ekblad, tillträdande Fch 
Ronny Mattsson, Skolområdeschef GyV 
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Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

§ 162 Dnr 2017—000507 600 

Fôrändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens 
verksamheter fr o m 2017-12-01. Förslag. 

Sammanfattning 
I samband med att Tobias Ekblad tillträder som ny förvaltningschef för 
Utbildningsförvaltningen 2017-12-01 krävs nämndens beslut att ge Tobias 
Ekblad den attesträtt som är kopplad till funktionen som förvaltningschef 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar att ge Tobias Ekblad attesträtt som 
förvaltningschef fr o m 2017-12-01. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge Tobias Ekblad attesträtt som 
förvaltningschef fr o m 2017-12-01. 

Exp: 

Tobias Ekblad, tillträdande Fch 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch

~ 

Justerandes sign 
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§ 163 Dnr 2017-000516 600 

Fôrslag om öppna nämndssammanträden i 

Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
lze Vice ordf Tim Svanberg (C) redogjorde för förslag om öppna 
nämndssammanträden i Utbildningsnämnden. I sin förslagsskrivelse anför 
denna följande; 

”Förslag om öppna nämndssammanträden 
Politik och demokrati vinner på öppenhet och transparens. 

Politik och demokrati vinner på öppenhet och transparens. En väg för att öka 
öppenheten och transparensen är att ge allmänheten tillträde till våra 
nämndssammanträden. Det ger allmänheten en möjlighet att få en djupare 
förståelse för vår verksamhet och även en chans att bedöma hur deras valda 
representanter förvaltar deras förtroende. Dessutom ger det människor en 
chans att bättre förstå motiven bakom beslut som fattas i nämnden. Därför 
vill vi att nämndssammanträdena under en försöksperiod ska vara öppna och 
att resultatet därefter ska utvärderas. Innan beslut om öppna 
nämndssammanträden kan fattas behöver vi utreda förutsättningarna för 
detta. Följande behöver beaktas i en sådan utredning: 

l. Finns det ärenden som kräver "stängda dörrar"? 
2. Om vissa ärenden kräver stängda dörrar, kan dessa ärenden läggas i 

början eller slutet av dagordningen? 
U) 

. Ska det finnas någon punkt på dagordningen där allmänheten får 
yttranderätt? 

Behöver allmänhet som önskar närvara också anmäla sig i förväg? 
Ska ärendelistan finnas tillgänglig för allmänheten innan sammanträdet? 

Hur ska allmänheten får veta att sammanträdena är öppna? 
Ska allmänhetens närvaro protokollföras? 

Finns det övriga restriktioner? 

§.°°.\1.°*.U'.4>* 

Justerandes sign M Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

J ag föreslår att: 

Utbildningsnämnden beslutar att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att till decembersammanträdet presentera ett förslag på regelverk för 
öppna nämndssammanträden där ovanstående beaktas. 
Tim Svanberg (c), l :e Vice ordförande Utbildningsnämnden 
Centerpartiet ” 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort begär anstånd med redovisningen av 
ärendet till Utbildningsnämndens sammanträde i januari månad 2018. 

Förslag till beslut 
Föreslås att ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att till januari månads 
nämndssammanträde år 2018 presentera ett förslag på regelverk för öppna 
nämndssammanträden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), samt nämndsledamot 
Magnus Stridh (SD). 

Beslut 

Utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till januari månads 
nämndssammanträde år 2018 presentera ett förslag på regelverk för öppna 
nämndssammanträden. 

Exp: 

Tim Svanberg, 1:e vice ordf UN 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

§ 164 Dnr 2017—000020 O26 

Personal och arbetsmiljöfrågor november 2017 

Sammanfattning 
Bitr F ch Inger Hjort informerade kring inkomna skrivelser ang centraliserad 
vaktmästarorganisation. Synpunkter på konsekvenser av den nya 
organisationen har ingivits från Skolledarforbundet, Lärarnas Riksförbund 
och Lärarförbundet. Ärendet kommer att behandlas i CSVG. 

Vidare informerade Inger Hjort om trångboddhet på Nattis. Åtgärder krävs i 

någon form då Ökat barnantal lett till tillbud. 

Ronneby kommuns arbetsmiljöenkät är avslutad men svarsresultaten har 
ännu ej hunnit analyseras. Resultatet redovisas den 8 december 2017. Hög 
svarsfrekvens noteras inom Utbildningsförvaltningen. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Justerandes sign 

I r 

“r L’ 

Utdragsbestyrkande IM l



Sida RO §6A1I\g!\:|.10._r\1l'€l3'R.5.DESPR0TOKOLL 34(38) 

KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 165 Dnr 2017-000021 602 

Kurser och konferenser november 2017 

Sammanfattning 
Några kurser eller inbjudningar till konferenser har inte inkommit till dagens 
sammanträde. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign J] Utdragsbestyrkande 

J rw
Í ~



~~ ~~ 
Sida RONNEBY §:.1|\91\:lg5._t\1J'(l3'R.KDESPROTOKOLL 35(38) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 166 Dnr 2017-000019 600 

Fërvaltningschefens Rapporter november 2017 

Sammanfattning 
Bitr F ch Inger Hjort redogjorde för nyligen framtagen BO-statistik, vilken 
tillsänds nämndsledamötema digitalt. 

Vidare informerade Inger Hjort om preliminärt besked från SPSM avseende 
projektansökan projektledare för värderingsverktyg, där 500 Tkr bevilj ats för 
ändamålet. 
Då det gäller statsbidrag för riktade insatser till nyanlända elever, har 182 
Tkr erhållits for foräldrainsatser. 

Erica Hallberg, chef för Kunskapskällan, har meddelat att 46 ansökningar 
har inkommit till Snabbspåret. Tolv antagna i Ronneby. 

Bertil Karlsson, rektor Blekinge Folkhögskola, uppger att man har för avsikt 
starta lärarassistentutbildning. 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign 
y 

Utdragsbestyrkande 

L?’ 
l l l l



~ ~~~ RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(38) 
2017-11-16 

Utbildningsnämnden 

§ 167 Dnr 2017—O00O22 O00 

Delgivningsärenden november 2017. 

Sammanfattning 
2017.508 — O01 

Sveriges Skolledarförbund: Angående centraliseringen av 
Vaktmästarorganisationen. 

2017.508 — 001 
Lärarförbundet: Ang Skolledarnas skrivelse om centraliseringen av 
vaktmästar-organisationen. 

2017.508 — 001 
Lärarnas Riksförbund: Skrivelse angående centraliseringen av 
vaktmästarorganisationen. 

2017.291 - 624 
Inspektionen för Vârd och omsorg: Beslut gällande ingiven Anmälan enligt 
Lex Maria. 

2017.382 - 611 
Protokollsutdrag från Socialnämnden 2017-10-24, Stadshuset, Ronnebv 
kommun (SN 8175:2017); Förslag till riktade insatser för 
familj ehemsplacerade barn i samverkan med skolan. 

20l7.384 - 670 

Samverkansavtal Teknikcollege Sydost; Emmaboda, Karlskrona, Ronneby, 

Karlshamn och Olofströms kommuner.

~ 

Justerandes sign 

LT u 
Utdragsbestyrkande W/1

1



~ ~~~ RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 37(38) 
2017-11-16 

Utbildningsnämnden 

2017.384 - 670 

Karlskrona kommun: Angående utträde ur Teknik College. 

Protokoll från Fôrvaltningssamverkans gruppen 20 l 7- l 0-1 6 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-10-26, Stadshuset, 
Ronnebv kommun; (KF 8344:2017) ; Delårsrapport 2017-08-31 för 
Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-10-26, Stadshuset, 
Ronnebv kommun; (KF 8357:2017) ; Besvarande av medborgarförslag - 
Namngivning av de nya centralskoloma i Ronneby kommun. 

Inbjudan till Öppet Hus Backaryds förskola. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Wa a



~ ~~~ RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 38(38) 
2017-11-16 

Utbildningsnämnden 

§ 168 Dnr 2017-000023 002 

Delegationsärenden november 2017 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen taget beslut 2017-11-03, 
delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2017-05-18-2017-10-1 l och 
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2017-04-06-2017-10-19, inkl 
Skolområde GyV/Sfi 2017-10-01—2017-10-25 och Skolområde GyV/ 
Vuxenutbildning 2017-10-23—2017-1 1-06, cirkulerade under 
nämndssammanträdet.

~ 

Justerandes sign UtdragsbestyrkandeM r



VISION - FRAMTIDENS NYA GRUNDSKOLA 

Framtidens nya skala i Ronneby ska ha en tydlig 
pedagogisk idé, baseras på öppenhet och ‘Mi-käflS/ä, 
ach stödja samverkan. 

Det :ia/aven skola med spännande arkitektur 
med wow-efiekt som stärker Ronnebys varumärke 
och enutemiljö som bidrar till stadsrummet 

- Framtidens nya sko/a ska sticka ut 50111026- 
byggnad! 

FUNKTIONSPROGRAM GRUNDSKOLAN WORKSHOP 2017-06-13

~ 

lskalanaska det hnnas en variation av inspirerande 
och upplevelsen/rar undervisningsmiljöer som lackar 
till lärande; 

.Lokalerna ska inbjuda ?till flexibel undervisning, un- 
derlätta samarbetebeh skapa möjligheter att mixa 
praktisk ach teoretisk »undervisning inne/ ute; 

Framtidens nya skola ¡Bonne/by ska vara en bra 
arbetsplats fär både personal och elever där alla 
känner sig trygga, :blir Seddaoch kan ta egetansvan 

Verksamheten ska organiseras i hemvister ach 
arbetatefter ett röda tråden-tänk.


