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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Lennarth Förberg (M) Ordförande
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Silke Jacob (C)
Christian Mahrle (FP)
Marie Olsson (S)
Timmie Hansson (S)
Rune Kronkvist (S)
Erik Ohlson (V)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)

Tjänstgörande ersättare Kent Carlsson (M)
Tina Lindqvist (S)
Lennart Gustafsson (FP) kl 08.30-09.50
Ingrid K Karlson (S) kl 09.50-15.20

Övriga närvarande

Ersättare Martin Engelsjö (M)
Lennart Gustafsson (FP) kl 09.50-15.20
Stefan Jönsson (RP)
Ingrid K Karlsson (S) kl 09.10-09.50
Liz Stridh (SD)

Tjänstemän Tommy Ahlquist, forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom
Johanna Månsson, rektor SFI/chef START Ronneby
Carina Andersson, !KT-pedagog
Leif Söderlund, kommunikationschef
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare

Övriga Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund

/ I U<d raqsbestyrka cd,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-19

Sida
3(28)

Utbildningsnämnden
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Utbildñingsnämnden

§14 Dnr 2015-000112 667

START - Ronneby. Lägesrapport.

Sammanfattning
Johanna Månsson, rektor för Vuxenutbildningen SFI/chef för START Ronneby
delgav Utbildningsnämndens ledamöter en presentation av den nystartade
verksamheten för nyanlända - START Ronneby - där resurser nu samlats för att
leda till en bättre måluppfyllelse.

Månsson redogjorde för personalbemanningen vid START Ronneby och
beskrev verksamheten där. En positiv anda råder bland personalen och START
Ronneby har tagits väl emot av de nyanlända.

Uppdraget omfattar barn/ungdomar i åldern 1 till 19 år. Många barn finns
upptagna på listan och de är mestadels i låg- och mellanstadieåldrarna. Idag
finns 23 stbarn inskrivna. Till nästa omgång (5veckors-period) står 25 st barn
påkö.

Under den första veckan sker kartläggning (med tolk), de därpå kommande tre
veckorna ägnas åt verksamhet (svenskundervisning och tydlig information till
föräldrar och barn) och den avslutande femte veckan sker överlämning av
dokumentation och kartläggning till den mottagande skolan. Föräldrarna har
ansvaret för sina barn under denna tid och är även med hela tiden.

Ett samlat tryggt mottagande leder till högre måluppfyllelse och mer engagerade
föräldrar som är delaktiga i skolan. En kontaktperson kommer att utses på varje
skola.

Asylsökande barn omfattas inte av skolplikten.

Den 4 mars 2015 kl 15.00-18.30 inbjuds till invigning av START Ronneby,
Röda tornet på Soft Center, tredje våningen, Ronneby.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim Svanberg (C),
Christer Stenström (M), Jan-Eric Wildros (S), Ylva Olsson (SD), Erik Ohlson (V)
och Silke Jacob (C).

Justerandes sign

I e}/ I
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Utbildningsnämnden

Beslut

Uppdrogs åt rektor Johanna Månsson att som jämförelse framta en kartläggning
över andra kommuners insatser för nyanlända och redovisa denna för
Utbildningsnämnden framöver.

Exp:

Johanna Månsson, rektor Vuxenutbildningen SFI/chef STARTRonneby

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§15 Dnr 2015-000052 041

Bokslut 2014 samt fastställande av bokslutskommentarer.
Redovisning och fastställande.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist refererade inledningsvis till framtagna
bokslutskommenterar, som visar på mycket omfattande och positiv verksamhet
inom Utbildningsförvaltningen.

Det preliminära bokslutet 2014 redovisar ett resultat på +962 Tkr.
Utbildningsnämnden har arbetat in driftskostnader för den nya förskolan i Påtorp
(total kostnad 2 289 Tkr, exkl hyra/städ, KF beslut tillägg 645 Tkr).

Resultaträkning och nettokostnad per verksamhet, interkommunala ersättningar
liksom specificerade intäkter för Bokslut 2014 delgavs, vilka genomgicks och
kommenterades. Under posten intäkter redovisas 14 Mkr mer än budgeterat.

De tre största kostnaderna under Övrigt utgörs av bidrag till fristående
verksamhet och interkommunala ersättningar (nettokostnad 82 Mkr), skolskjutsar
årskostnad 19 Mkr samt kostnader för pedagogiskt material 14 Mkr.
Personalkostnaderna utgör 53 % av budgeten, övriga kostnader 23 % och
lokalkostnader 12%.

Utbildningsnämnden har ej tagit i anspråk tilldelad budget för 1: 1 satsning (400
Tkr), ej använd kapitaltjänst 122 Tkr), samt resterande belopp Vårdnadsbidrag
(300 Tkr). FörvaltningschefTommy Ahlquist påtalar att Utbildningsnämnd och
Utbildningsförvaltningens chefer har styrt den av Kommunfullmäktige tilldelade
budgeten på ett bra sätt och tillämpat en helhetssyn över verksamheten.

Ökat antal elever med annat modersmål jmf med tidigare diskuterades. Från G
klaven och Karl-Oskarskolan har inte någon begäran om hjälp vad gäller
modersmålsundervisning inkommit.

Vidare delgavs nämndsledamöterna sammanställd statistik över placeringar inom
förskolan. I nuläget är 1 422 barn placerade inom förskolan i Ronneby kommun,
vilket är det högsta antalet barn någonsin. Placeringskraven utifrån de av
Kommunfullmäktige satta målen om placering inom 2 månader uppfylls enligt
ingiven lägesrapport.
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Utbildningsnämnden

FörvaltningschefTommy Ahlquist betonar att styrningen från
Utbildningsnämnden, nämndens tillit för förvaltningschefen, ekonomernas
expertis och förskolechefer/rektorer har lett till det positiva resultat som nu
redovisas i Bokslut 2014.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer 2014 års bokslut inklusive
bokslutskommentarer.

Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Jan-Eric Wildros (S),
Christian Mahrle (FP), Christer Stenström (M), Ylva Olsson (SD), Tim Svanberg
(C), Erik Ohlson (V) och Rune Kronkvist (S), samt ersättare Stefan Jönsson (RP).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer: Bokslut 2014 inklusive bokslutskommentarer och
hänskjuter detsamma till Kommunstyrelsen.

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Budgetberedningen/KS
Roger Fredriksson, KS Ordf FK
Ekonomienheten

Justerandes sign I Utdraç sbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§16 Dnr 2015-000094 041

Uppföljning av budget januari 2015. Information.

Sammanfattning
FörvaltningschefTommyAhlquist uppger att någon prognos ännu ej varit
möjlig att få fram från Ekonomienheten,då allt inte hunnit läggas in i
ekonomisystemet.

Förvaltningschefen gör bedömningen att budget med stor sannolikhet kommer
att klaras 2015 med de förutsättningar som nu föreligger.

Budgetarbetetkommer att följas upp i likhet med tidigare år och månadsvisa
prognoser delges Utbildningsnämnden under året.

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) lyfte fråga till diskussion kring uppföljningar
om pedagogiskt material samt lärarkostnad/utbildningskostnadper elev; i
jämförelse med vad som budgeterats och resultaten från föregående år.
Eventuellt kan uppföljning ske i sambandmed tertialuppföljningama.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Jan-Eric Wildros (S),
Erik Ohlson (V), Ylva Olsson (SD) och ChristianMahrle (FP).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Uppdrogs åt förvaltningschefTommy Ahlqvist att till kommande
tertialuppföljningar redovisa uppföljning av pedagogiskt material,
lärarkostnad/utbildningskostnadper elev; i jmfmed vad som budgeterats samt
resultaten från föregående år.

Justerandes sign
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Exp:

EkonomienhetenFK
Tommy Ahlquist, Feh
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Utbildningsnämnden

§17 Dnr 2015-0001 OO 041

Budget 2016/2017. Information.

Sammanfattning
Anvisningar uppföljning 2015 (Budget 2016/2017) tillställdes
Utbildningsnämndens ledamöter, vilka genomgicks och kommenterades.

Det ekonomiska arbetet med Budget 2016/2017 har påbörjats. En positiv nyhet är
planeringsdialog som hålls under mars månad. I direktiven för budgetarbetet
uppmanas nämnderna att i arbetet med Budget 2016-2017 (plan 2018-2019) hitta
mjliga rationaliseringar, effektiviseringar och kostnadsbesparingar i sin
verksamhet eller organisation för att kunna hantera en eventuell ramreduktion.

Utbildningsnämnden ska senast vid juni månads utgång 2015 lämna in ett i
nämnden beslutat material till ekonomienheten innehållande förslag till;

1. Kommunfullmäktiges mål 2016
2. Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringarinför 2016-2017 i

förhållande till den planerade verksamheten under 2015
3. Verksamhetsmått och nyckeltal
4. Utbildningsnämndens budget 2016-2017, plan 2018-2019
5. Kortfattad beskrivning av Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Vidare kommenterades beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar.
Utbildningsnämnden ska redovisa förväntade väsentliga verksamhetsföränringar
inför planåren 2016-2019 ijämfmed den planerade verksamheten 2015. Volym
/behovsförängring som inte hanterats i gällande ramar är exempel på vad som
skulle kunna medföra väsentlig verksamhetsförändring.

FörvaltningschefTommy Ahlqvist uppger att den nya timplanen(+ca 300
timmar mot nuvarande) ej ryms inom den nuvarande budgeten, utan extra resurser
kommer att krävas för detta.

Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Ylva Olsson (SD), Jan
Eric Wildros (S), Christer Stenström (M) och Erik Ohlson (V), samt ersättare
Stefan Jönsson (RP).
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Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ekonomienheten FK
Tommy Ahlquist, Feh

/
Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 18 Dnr 2015-000039 600

Begäran om remissyttrande avseende Medborgarförslag
om införande av trådbunden internet- och
telefonuppkoppling. Förslag.

Sammanfattning
Kommunikationschef Leif Söderlund ref. inledningsvis till inkommer
medborgarförslag ominförande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i
skolor och förskolor i Ronneby kommun, istället för den trådlösa, med hänvising
till strålningsriskerna. Söderlund avvaktar Utbildningsnämndens remissyttrande
innan förslag framtas av densamme.

Förslag till remissyttrande har framtagits av bitr förvaltningscheflngerHjort
avseende Medborgarförslag om införande av trådbunden internat- och
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ronneby kommun.
I yttrandet uttalar sig Utbildningsförvaltningen endast om pedagogiska
konsekvenser, då sakkompetens saknas betr den tekniska delen. !KT-pedagogerna
Carina Andersson och JesperRhen har konsulterats i ärendet och lärarpersonal
har tillfrågats om pedagogiska konsekvenser.

Kommunikationschef Leif Söderlund redogjorde för de tekniska konsekvenser ett
införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling skulle innebära. Bl a
skulle en normal växelfunktion inte fungera.

!KT-pedagog Carina Andersson redogjorde för de synpunkter som inkommit då
lärarpersonal tillfrågats och de pedagogiska konsekvenser en tillbakagång till
trådbunden uppkoppling skulle innebära.

Skolans styrdokument, Läroplanerna för utbildningsverksamhetemas samtliga
skolformer från förskola till vuxenutbildning, ställer krav på att utveckla
elevernas digitala kommunikationskompetens.
Sammantaget kan konstateras att stora svårigheter ses med att överge den trådlösa
kommunikationen och ersätta den med trådbunden i den situation som
utbildningsverksamhetema befinner sig i just nu.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande, antar
detta som sitt eget remissvar och föreslår avslag i de delar som kan bedömas ge
negativa pedagogiska konsekvenser.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Magnus Stridh (SD),
Tim Svanberg (C) och Erik Ohlson (V).

Yrkanden
1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att en revidering sker av yttrandets sista
stycke, så att det får följande lydelse;

"Vi ser stora svårigheter och det är heller inte önskvärt att överge den trådlösa
kommunikationen och ersätta den med trådbunden."

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag på Tim Svanbergs (C)
tilläggsyrkande och bifaller föreliggande tjänstemannaförslag.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att en revidering sker av yttrandet
genom att de två sista orden - just nu - stryks; och bifaller i övrigt
tjänstemannaförslaget.

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) bifaller tjänstemannaförslaget och
ordförandens ändringsyrkande.

Propositionsordning 1
Ordföranden ställer fråga om Utbildningsnämnden bifaller Tim Svanbergs (C)
tilläggsyrkande avseende en revidering av yttrandets sista stycke och finner att
nämnden beslutat avslå detsamma.

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall på 2:e vice ordf Tim Svanbergs (C) tilläggsyrkande röstar ja
och den som avslår dennes yrkande röstar nej.

Justerandes sign
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Beslutande Ja Nej Avstår
Lennarth Förberg, ordf. (M) X

Christer Stenström (M) X

Kent Karlsson (M) tjg.ers. X

Tim Svanberg, 1 :e vice ordf (C) X

Silke Jacob (C) X

Christian Mahrle (FP) X

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

Rune Kronkvist (S) X

Marie Ohlsson (S) X

Tina Lindqvist (S) tjg.ers. X

Timmie Hansson (S) X

Erik Ohlson(V) X

Ingrid K Karlsson (S) tjg.ers. X

Magnus Stridh (SD) X

Ylva Olsson (SD) X

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

Propositionsordning 2
Ordföranden ställer fråga om Utbildningsnämnden bifaller föreliggande
tjänstemannaförslag med ordförandens tilläggsyrkande avseende en revidering av
yttrandet genom att de två sista orden - just nu - strykes.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla föreliggande
tjänstemannaförslag avseende medborgarförslag om införande av trådbunden
internet- och telefonuppkoppling, med ovan relaterad revidering.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande avseende
Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling,
samt att en revidering av yttrandet genom att de två sista orden - just nu - strykes.

Exp:

Kommunstyrelsen
Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare
Leif Söderlund, kommunikationschef
Carina Andersson, IKT-pedagog
Jesper Rhen, IKT-pedagog

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§19 Dnr 2014-000114 600

Begäran om remissyttrande avseende förslag till
funktionshinderpolitiskt program för Ronneby kommun.
Förslag.

Sammanfattning
FörvaltningschefTommy Ahlquist redogjorde inledningsvis det av
Kommunfullmäktige tagna beslutet, i sambandmed att budget 2014-2015
fastställdes, att ett nytt funktionhinderpolitiskt program skulle framtas under år
2014. En arbetsgrupp med respresentanter från olika förvaltningar har deltagit i
arbetet med att framta nämnda program, samtidigt som en brukargrupp fått ge
synpunkter.
Programmet grundar sig framförallt på FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning och den svenska regeringens strategi för
genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016.

Bitr förvaltningschef Inger Hjort, som varit Utbildningsförvaltningens
representant i ovan nämnda brukargrupp, anför i sitt yttrande att man från
utbildningsverksamhetemas sida ser positivt på de förslag till mål och indikatorer
som föreslås.

I den del som berör Utbildningsförvaltningen föreslås bl a att Specialpedagogiska
Skolmyndighetens "Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning" införs i förskola
och skola.
Utöver ovan nämnda värderingsverktyg ska fortsatt utveckling ske av Skoldatatek
enligt förvaltningschefTommy Ahlquist.

Utbildningsförvaltningen har inte något att invända mot förslaget till
Funktionshinderpolitiskt program, vad avser förvaltningens ansvarsområde.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande
och antar detta som sitt eget remissvar.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M).

Justerandes sign ct/i



Utbildningsnämnden

Beslut

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
2015-02-19

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande avseende
Funktionshinderpolitiskt program för Ronneby kommun.

Exp:

Kommunstyrelsen
Karin Lundberg, miljösamordnare

Sida
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Utbildningsnämnden

§ 20 Dnr 2015-000053 624

Avsiktsförklaring avseende vårdutbildning. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlqvist redogjorde för det avtalsförslag som framtagits
av Region Blekinge avseende vårdutbildning.

I avsikt att tillgodose regionens vård och omsorgsarbetsgivares behov av rätt
kompetens framöver har detta initiativ kommit till, dvs en avsiktsförklaring
avseende samverkan i dialogform i Blekinge, enligt föreslagen modell.

Föreslagen avsiktsförklaring kan ses som ett första steg mot ett vårdcollege.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget i sin helhet.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Jan
Eric Wildros (S), Ylva Olsson (SD) och Christian Mahrle (FP).

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till avsiktsförklaring avseende
Samverkan i Blekinge Vård och Omsorg.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Katarina Johansson, Region Blekinge

Justerandes sign I~··
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Utbildningsnämnden

§ 21 Dnr 2015-000099 624

Ronneby kommuns folkhälsoarbete och folkhälsopolicyn.
Information och diskussion.

Sammanfattning

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder informerade kring Ronneby kommuns
folkhälsopolicy, vilken antogs år 2013. Syftet med policyn är att såmycket som
möjligt arbeta hälsofrämjande och förebyggande.

Utgångspunkter för folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är de elva (11) nationella
målområdena, som omfattar allt från goda levnadsvillkor till livsmiljöer och
levnadsvanor.

1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5. Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skyddmot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
1 O. Matvanor och livsmedel
11. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

I anslutning härtill kommenteras även den av Ronneby kommun antagna
Tobakspolicyn. Uppföljning av folkhälsoarbetet ska ske under 2015 i form av ett
folkhälsobokslut från nämnderna.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), närnnsledamötema Jan-EricWildros (S),
Christian Mahrle (FP), Christer Stenström (M), Ylva Ohlsson (SD) och Erik
Ohlson (V); samt Ersättare Stefan Jönsson (RP).

Justerandes sign
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Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare

Justerandes sign
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§ 22 Dnr 2015-000095 026

Personal - Arbetsmiljöfrågor UN februari 2015

Sammanfattning

FörvaltningschefTommy Ahlqvist redogjorde för framtagen statistik avseende
sjukfrånvaro inom Ronneby kommun. 46,52 % (jmf med 41.15% år 2013) av all
långtidssjukfrånvaro i kommunen är 60 dagar eller mer.

Den totala sjukfrånvaron i Ronneby kommun uppgår till 5,70 %, medan frånvaron
inom enbart Utbildningsförvaltningen uppgår till 3,77 %. Jämfört med tidigare
kan sägas att frånvaron minskar inom Utbildningsförvaltningen, medan den ökar
totalt i Ronneby kommun.

Rekryteringen av rektor till Blekinge Naturbruksgymnasium fortsätter.

Under hösten 2015 kommer en stor kommungemensam enkätundersökning om
arbetsmiljön att genomföras, vilken kommer att delges utbildningsnämnden
framöver.

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring tillsättningen av ny
chef för Ronneby Kulturskola (fdKulturPedagogiskt Centrum), då nuvarande
chef Claes Andersson slutar sin anställning den 1 september 2015.
Suzanne Koken Knutsson tillträder tjänsten som chef för Ronneby Kulturskola
den 1 augusti 2015. Koken Knutsson kommer närmast från Nybro Kulturskola.

Avslutningsvis lyfte förvaltningschefen frågor och utmaningar kring
lokalsituationen inom utbildningsförvaltningen.

Listerbyskolan.Ombyggnad påbörjas inom kort till ett värde
motsvarande 40 Mkr. Tillfällig flytt av eleverna pg a arbetsmiljöskäl
krävs. Ett alternativ är att flytta hela verksamheten till Kuggebodaskolan.
Detta förutsätter då en flytt av förskolan från Kuggeboda till ev
Backsippans förskola eller alt. anordnande av sk uteförskola.

Situationen i tätorten - Skogsgårdsskolan. Ett alternativ är att
komplettera nuvarande paviljong med ytterligare en ovanpå. En översyn
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krävs därutöver av Skogs, Esp och Fredriksberg tillsammans. Ev flyttas
paviljongen från Listerbyskolan till Skogsgårdsskolan.

Hulta förskola. Försenad byggstart pg a överklagning från grannar. Nya
överklaganden kan komma vilket kan försena byggstarten ytterligare. Den
tillfälliga lösningen med en förskola på Soft Center har nu varat i fyra år.
Personalen på förskolan har nu vänt sig till förvaltningschefen med en
skrivelse ang den rådande situationen. Skrivelsen delgavs
utbildningsnämndens ledamöter.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfte fråga kring dåligt fungerande skolskjutsar
på Slättagårdsskolan. Rapport från rektor Johanna Löfdahl efterfrågas till
nästa sammanträde i utbildningsnämnden den 19 mars 2015.

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) lyfte fråga ang tillsyn av Karl
Oskarskolan. Ronneby kommun har genom tillsynskravet rätt att ställa
kvalitetskrav på den fristående förskolans organisation.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Jan-Eric Wildros (S),
Christer Stenström (M), Erik Ohlson (V), Christian Mahrle (FP), Timmie
Hansson (S) och Ylva Ohlsson (SD), tjänstgörande ersättare Kent Karlsson (M),
samt ersättarna Martin Engelsjö (M) och Stefan Jönsson (RP)

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justerandes sign
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§ 23 Dnr 2015-000096 602

Kurser och konferenser februari 2015

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

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

/
Justerandes sign
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§ 24 Dnr 2015-000097 600

Förvaltningschefens rapporter febr 2015

Sammanfattning
Inledningsvis informerade förvaltningschefTommy Ahlqvist kort om nytt, 7-årigt
skolskjutsavtal för Ronneby kommun.

Preliminär sökbild för gymnasiet delgavs nämndsledamötema. En positiv sökbild
med ökat antal sökande noteras för bl a Handel och Administration, Bam och
Ungdom, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskap och
Teknikprogrammet. Till Flygtekniskt gymnasium har hittills sex elever sökt.
Utifrån kommande elever är ej medtagna i resultatet.

Vidare informerade förvaltningschefTommy Ahlqvist kring flera överklaganden
till Förvaltningsrätten i Växjö. Överklagandena gäller ej beviljade tilläggsbelopp
för särskilda insatser. Bedömning har gjort att insatserna ska ske inom ramen för
grundbeloppet.

1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) lyfte fråga kring avskaffad PRAO i år 8, vilken
ersattes med två arbetsmarknadsdagar för cirka två år sedan.
Utvärdering och förslag önskas avseende den avskaffade PRAON i år 8 till
utbildningsnämndens sammanträde den 19 mars 2015.

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) instämmer i Tim Svanbergs (C) framställan.

Avslutningsvis informerade förvaltningschefTommy Ahlquist kort ang
situationen på Snäckebacksskolan. Åtgärder har satts in för att råda bot på den
rådande situationen.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Tim Svanberg (C),
Timmie Hansson (S), Silke Jakob (C) och Christer Stenström (S), samt ersättarna
Lennarth Gustavsson (C) och Stefan Jönsson (RP).
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Beslut

Informationen och rapporterna tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh

IUtdraqsbestyrkande
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§ 25 Dnr 2015-000051 002

Delegationsärenden februari 2015

Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2014-12-28-2015-
01-21 ; samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-01-12-2015-01-
20, delegationsbeslut för SkolområdeKallinge 2014-12-12-2015-01-27 och
delegationsbeslut för Skolområde GKH 2014-12-17-2015-02-13, cirkulerade
under nämndssammanträdet.



Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(28)
2015-02-19

Utbildningsnämnden

§ 26 Dnr 2015-000098 000

Delgivningsärenden februari 2015

2015.40 - 002
Fördelning/Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter: Karl-Åke
Holmqvist, vik rektor Blekinge Naturbruksgymnasium.

2015.115 - 047
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2015.

2014.5 - 047
Skolverket: Information om ansökan om statsbidrag för karriärtjänster.

2014.5 - 047
Skolverket: Ansökan om ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till
kommuner som tillämpar maxtaxa bidragsåret 2015.

2015.14 - 114
Polisanmälan angående skadegörelse 2015-01-29--01-30
Fredriksbergsskolan,Ronneby. (K121712-15).

2015.65 - 610
Information om Listerbyskolans ombyggnad.

2015.80 - 611
Ungdomsfullmäktige 2014.

Justerandes sign tt/1
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2015.126 - 619

Scenkonst - en unik kulturgaranti för elever i Blekinge.

2015.86 - 623

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avs skolskjutstrafik och trafik
inom omsorgsverksamheten samt mattransporter

2015.66 - 670

Samarbetsavtal - Hälsoinformation för nyanlända invandrare.

2015.85 - 670

Avtal mellan Ronneby Garnison genom F 17 Kallinge och Ronneby Kommun
gällande Flygtekniskt Gymnasium.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2015-01-19
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
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UTBILDNINGSNÄMNDEN Närvarolista

Nr Namn Parti Närvaro 18§ rubrik §
LEDAMÖTER JA NEJ AVS JA NEJ AVS

l. Lennarth Förberg M X
2. Christer Stenström M X
3. Lars Saager M
4. Tim Svanberg c X
5. Silke Jacob c X
6. Christian Mahrle FP X
7. Jan-Eric Wild.ros s X
8. Rune Kronkvist s X
9. Marie Ohlsson s X
10. Stefan Österhof s
11. Timmie Hansson s X
12. Erik Ohlson V X
13. Lova Necksten MP
14. Magnus Stridh SD X
15. Ylva Olsson SD X

ERSÄTTARE
l. Kenth Carlsson M X
2. Helene Fogelberg M
3. Martin Engelsjö M
4. Emelie Olsson c
5. Lennart Gustavsson FP
6. Stefan Jönsson RP
7. Ewa Karlsson s
8. Jonas Petersson s
9. Tina Lindqvist s X
10. Mari Holm s
11. Bengt-Christer Nilsson s
12. Johnny Håkansson s
13. Ingrid Karlsson s X
14. Liz Stridh SD
15. Therese Lagerkvist SD

Personalrepresentanter Namn §§

Övriga
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