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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§27 Dnr 2015-000197 619 

Nämndspresentation av Karl-Oskarskolan och dess 
verksamheter. 

Sammanfattning 
Bengt Eriksson, VD Karl Oskar Utbildning AB, och tf rektor Dan Nordell 
Karl-Oskarskolan, presenterade Karl-Oskarskolan och dess verksamheter för 
Utbildningsnämndens ledamöter. 

VD Bengt Eriksson, har under sin verksamma tid, startat totalt 51 friskolor. 
Friskolan Karl-Oskar grundades år 2009 i Ronneby. År 2010 startades så 
förskolan och år 2013 tillkom gymnasieskolan, i samband med att John Bauer 
gick i konkurs. 

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs bolagsstruktur för Karl-Oskarskolan, 
sammansättningen av ledningsteamet bestående av organisation och 
funktionsansvariga/stöd. 

På Karl-Oskarskolan går idag ca 280 elever, på förskolan finns ca l00 barn 
inskrivna och ca 35 anställd personal inbegripet Skolsköterska, kurator och 
bibliotek. Samarbete sker i olika utvecklingsprojekt med bl a Netsmart, 
Cleerups, Readly Kone och högskolan i Skövde. 
Tf rektor Dan Nordell efterfrågan utökad samverkan mellan Karl-Oskarskolan 
och Utbildningsförvaltningen. Karl-Oskarskolan har idag samarbete med Råd- 
och Stödteamet inom Utbildningsförvaltningen. Eriksson betonar vikten av 
satsning på elevhälsoteam. 

Skolorna ska bli bättre genom högre kvalitet i undervisningen. Ambitionen är 
att bygga skolor med en stark digital prägel. Nya skolor har öppnats i Kalmar, 
Växjö, Ljungby, Älmhult, Hässleholm, Karlshamn, Falkenberg, Eslöv och 
Falköping. Totalt finns idag 17 skolor på ll orter; enheter med 
restaurantverksamhet 20. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), Lova 
Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och Ylva Olsson (SD), 
tjänstgörande ersättare Bengt-Christer Nilsson (S). 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Information tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Bengt Eriksson, VD Karl Oskar Utbildning AB 
Dan Nordell, tf rektor Karl-Oskarskolan 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 28 Dnr2015—000198 041 

Uppföljning av budget februari 2015.Red0visning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos för februari 2014, vilken redovisar ett underskott 
motsvarande l 874 Tkr. Av kommentarerna framgår att den största posten 
utgörs av minskat statsbidrag för yrkesvux från beräknat ca 3 200 Tkr till 850 
Tkr. 

Ytterligare en stor post utgörs av interkommunala ersättningar. Sarnman- 
ställning över interkommunala ersättningar delgavs nämndsledamötema som 
redovisar ca 100 Tkr i avvikelse. 

Skolområdeschefer och rektorer/förskolechefer har inforrnerats om budgetläget 
och direktiv har givits om att se över vilka effektiviserings-möjligheter som 
finns. 

Då sökbilden ser relativt ljus ut samt att ökade inkomster väntas i form av 
erhållna statsbidrag gör förvaltningschef Tommy Ahlquist bedömningen att 
kostnaderna är styrbara, varför särskilda åtgärder avvaktas. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamôterna J an-Eric Wildros (S), 
Ylva Olsson (SD), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) och Christer Stenström 
(M)- 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ekonomienheten FK 
Tommy Ahlquist, Fch 

ELI 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande M L?“ I l l
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§29 Dnr 2o15—ooo1oo 041 

Budget 2016. Information, diskussion. 

Sammanfattning 
Med anledning av ekonomiarbetet kring Budget 2016 har ett extra 
nämndssammanträde planerats in den 28 maj 2015. 
Ett färdigt budgetförslag och en plan för investeringar (10-åri g) ska vara 
framtagna till den 17 juni 2015. 

Betr Budget 2016/2017 lyfte förvaltningschef Tommy Ahlquist fram ett antal 
viktiga punkter såsom av Utbildningsnämnden beslutad internbudget 2015 och 
utmaningar 201 5/20 l 6, ev ytterligare behov inom förskolan 2015/2016, 
oklarheter kring fristående verksamheters utveckling, mottagning av nyanlända 
och integration, ökat elevantal med ökade kostnader som följd samt aktuell 
statistik från SCB ang elevutveckling. 

Vidare påtalade förvaltningschefen osäkerhet inför 2016 vad gäller bl a 
skolskjutskostnader, indexuppräkning för städ, minskat statsbidrag för 
yrkesvux, grundläggande vux och SFI:s utveckling sam ny timplan för 
grundskolan. Förvaltningschefen konstaterar redan nu att stora utmaningar 
väntas framöver då det gäller budgetarbetet 2016. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD), 
J an-Eric Wildros (S), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) och Tim Svanberg 
(C). 

Beslut 

Infonnationen tas till dagens protokoll.
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 30 Dnr 2015-000160 601 

Fastställande av Fôrfràgningsunderlag avseende 
Mediaservice. 

Sammanfattning 
IKT-pedagog Carina Andersson redogjorde för förslag till fastställande av 
förfrågningsunderlag för upphanding av Mediaservice. 
Kommunens upphandlare har tillsammans med IKT-pedago gema framtagit ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av AV-tj änster. Upphandlingen avser 
successiva avrop av strömmande media för att täcka kommunernas behov av 
mediaservice. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag och fastställer 
förfrågningsunderlaget avseende Mediaservice. 

Deltari debatten 
Nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och J an-Eric Wildros (S). 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag och fastställer 
förfrågningsunderlaget avseende Mediaservice. 

Exp: 

Maria Symbonis, upphandlare 
Carina Andersson, IKT-pedagog 
Jesper Rhen, IKT-pedagog 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 31 Dnr 2015-000200 601 

Fastställande av förfrågningsunderlag 1:1, utbildning 
mm. 

Sammanfattning 
IKT-pedagog Jesper Rhen redogjorde för förslag till fastställande av 
förfrågningsunderlag för upphandling 1:1, utbildningsinsatser mm. 
Kommunens upphandlare har tillsammans med IKT-pedagogerna framtagit ett 
förfrågningsunderlag för upphandling av 1:1, utbildningsinsatser. 
Upphandlingen avser en funktionslösning och innebär ett totalåtagande för den 
som anlitas att förändra lärandet. Rhen redogjorde för detalj erna i anbudet samt 
de ändringar och förändringar som skett i underlaget. Övergripande skall-krav 
genomgicks och kommenterades. 
Föreläsningar och workshops kommer att arrangeras för skolledare, politiker 
och pedagoger. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag och fastställer 
förfrågningsunderlaget avseende 1:1, utbildningsinsatser. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), 1:e 
vice ordf Tim Svanberg (S), nämndsledamöterna Marie Ohlsson (S), Erik 
Ohlson (V), Ylva Olsson (SD) och Christer Stenström (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sig bakom föreliggande förslag med 
tillägget att Utbildningsnämnden till nästa sammanträde den 23 april 2105 får 
en uppdatering av styrgruppen kring supporten och hur elevens umgänge med 
datorn kommer att se ut. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till förfrågningsunderlag 
avseende 1:1 utbildningsinsatser och fastställer detsamma, med tillägget att 
Utbildningsnämnden till nästa sammanträde den 23 april 2015 får en 
uppdatering av styrgruppen kring supporten och hur elevens umgänge med 
datorn kommer att se ut. 

Exp: 

Theo Zickbauer, upphandlare 
Carina Andersson, IKT-pedagog 
Jesper Rhen, IKT-pedagog 
Leif Söderlund, IT-chef 

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden 

§ 32 Dnr 2015-000173 600 

Programinriktningar gymnasieskolan Iäsâret 2015-2016. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Skolområdeschef Ronny Mattsson, Gymnasieskolan Knut Hahn, redogjorde 
för sökresultaten för de olika gymnasieprogrammen och dess inriktningar. 

En mycket positiv sökbild uppges för gymnasiet; bl a har 39 elever i nuläget 
sökt till Naturbruksgymnasiet, 21 till Flygtekniskt program, 31 elever till 
Teknikprogrammet, 35 elever till naturvetenskapsprogrammet, 25 till 
samhällspro grammet och 22 elever till Ekonomi/Juridik. 
På handelspro grammet finns nu 12 förstahands-sökande. En informations- 
folder har framtagits. Totalt har 72 5 av kommunens egna elever sökt 
utbildning på den kommunala gymnasieskolan. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till fastställande av 
pro graminriktningar för gymnasieskolan läsåret 2015/2016. Nytillkomna 
inriktningar är Juridik på Ekonomipro grammet, Produktionskunskap på 
Teknikprogrammet, F lygplansteknik och Helikopterteknik år 2 på Flygtekniska 
programmet samt Hälsa, vård och omsorg på Sjöarpsskolan (gyrnnasiesår). 

2:e vice ordförande J an-Eric Wildros (S) framför önskemål om att möjlighet 
till hö gskoleförberedande pro gramfördjupning ges. 

Förslag till beslut 
Med utgångspunkt från den pågående antagningen och planerad organisation 
2015-2016 föreslås att Utbildningsnämnden beslutar om föreslagen preliminär 
organisation för gymnasieskolorna kommande läsår. 

Deltar i debatten 
2:e vice ordförande J an-Eric Wildros (S), nämndsledamot Lars Saager (M), 
samt tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (FP). 

Justerandes sign /.W Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Föreliggande förslag till program och inriktningar för gymnasieskolan lå 
2015/2016 fastställes av utbildningsnämnden. 

Exp: 

Ronny Mattsson, skolområdeschef Gy 
Tommy Ahlquist, Fch 
Skolområdeschefer 
Samtliga rektorer Gy 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande /JMWl l
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 33 Dnr 2015-000201 612 

Uppföljning avseende förändrad struktur av PRAO för 
årskurs 8 och 9. 

Sammanfattning 
Skolområdeschef Ronny Mattson redogjorde för praoverksamheten vid 
Gymnasieskolan Knut Hahn. Efter utbildningsnämndens beslut i oktober 2012 
om att avskaffa om förändrad struktur för PRAO i årskurs 8 och 9, togs att praon 
bort i årskurs 8. Istället infördes bransch- och yrkesdagar i åk 8. 

Nämndsledamötema delgavs framtagen statistik kring antal prao och 
praktikplatser. Sammantaget för åk 8 och åk 9 berörs totalt ca 791 elever. 
Mattsson uppger svårigheter att få fram praktikplatser till samtliga elever. Viss 
lättnad skedde då bransch- och yrkesdagar istället ifördes i år 8. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att förslag till uppföljning av 
förändrad PRAO och utvärderingspunkter för densamma ska framtas till nästa 
presidium den 9 april 2015, fôr att så småningom redovisa en utvärdering på 
nämndssammanträdet den 23 april 2015. Skolområdeschef Ronny Mattsson är 
dock tveksam till uppföljning beroende på att det gått för kort tid sedan beslutet 
togs. 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att informationen tas till dagens protokoll och att frågan 
ånyo väcks i nästa nämnd till beslut. Förslag till uppföljning av förändrad 
PRAO och utvärderingspunkter för densamma ska framtas till nästa presidium 
den 9 april 2015, för att så småningom redovisa en utvärdering på 
nämndssammanträdet den 23 april 2015. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Lars Saager (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll.

~ ß ‘ 
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Utbildningsnämnden 

Ârendet behandlas ånyo Vid utbildningsnämndens sammanträde 2015-04-23. 
Förslag till uppföljning av förändrad PRAO och utvärderingspunkter för 
densamma ska framtas till nästa presidium den 9 april 2015, för att så 
småningom redovisa en utvärdering på nämndssammanträdet den 23 april 
201 5. 

Exp: 

Ronny Mattsson, Skolområdeschef Gy 
Tommy Ahlquist, Fch 
UN:s Presidium

~ 
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*RONNEBY h KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 16(37) 
2015-03-19 

Utbildningsnämnden 

§ 34 Dnr 2015-000093 600 

Begäran om remissyttrande avseende förslag till ny 
jämställdhets- och mângfaldhetsplan för Ronneby 
kommun. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för förslag till yttrande avseende 
jämställdhetsplan och mångfaldsplan för Ronneby kommun 2015-2017. 
Utbildningsverksamheterna ser i stort positivt på målen för arbetet, men vissa 
kritiska synpunkter finns främst avseende åtgärder och ansvarsfördelning. Ang 
ansvarsnivåerna borde personalenheten ha en mera aktiv roll i arbetet med att 
göra statistiska analyser av nuläget inom personalområdet, och även stödja 
arbetet i verksamheterna med att ta fram konkreta handlingsplaner etc. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslaget yttrande och 
antar detta som sitt remissvar. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), 
J an-Eric Wildros (S), Ylva Olsson (SD), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) och 
Stefan Ósterhof (S). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar att punkt 3 borttages ur yttrandet. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på Lova Neckstens (MP) 
förslag 

Nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar att ärendet återremitteras och att ny 
föredragning ges. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att punkt 3 i föreslaget yttrande får 
följande formulering; 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

o Vi ser positivt på att skapa en målsättning avseende könsfördelning inom 
förvaltningen, men vill poängtera att det är en svår målsättning att uppnå 
pg a att få män utbildar sig inom utbildningsförvaltningens 
yrkeskategorier. 

Vidare yrkar Erik Ohlson (V) att följande införs som en punkt i föreslaget 
yttrande, då Vissa formuleringar i planförslaget går emot diskrimineringslagen; 
o Diskrimineringslagen har ett förbud mot positiv särbehandling på basis av 

ålder. Det bör därför utredas om målformuleringarna, som avser att öka 
andelen inom vissa åldersspann, är i förenlighet med lagtexten. 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) drar tillbaka sitt yrkande om att punkt 3 
ska tas bort ur yttrandet. 

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) drar tillbaka sitt tidigare yrkande betr Lova 
Neckstens (MP) förslag och yrkar istället bifall på Erik Ohlsons (V) förslag till 
omfonnulering och tilläggsyrkande betr diskrimineringslagen. 

Nämndsledamot Lars Saager (M) drar tillbaka sitt yrkande om att återremittera 
ärendet för ny föredragning. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på tjänstemarmaförslaget och 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om att punkt 3 i yttrandet 
omformuleras enligt följ ande; 
o Vi ser positivt på att skapa en målsättning avseende könsfördelning inom 

förvaltningen, men vill poängtera att det är en svår målsättning att uppnå 
pg a att få män utbildar sig inom utbildningsförvaltningens 
yrkeskategorier. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit Erik Ohlsons (V) yrkande 
enligt ovan.

~ 

Justerandä 

I I 

lutdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 2 
Ordfôranden Lennarth Fôrberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande 0m att en punkt 
tillförs föreslaget yttrande, då vissa formuleringar i planförslaget går emot 
diskrimineringslagen. Följande fonnulering föreslås; 

0 Diskrimineringslagen har ett förbud mot positiv särbehandling på basis av 
ålder. Det bör därför utredas om målformuleringarna, som avser att öka 
andelen inom vissa åldersspann, är i förenli ghet med lagtexten. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit Erik Ohlsons (V) 
tilläggsyrkande enligt ovan. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller föreliggande förslag till yttrande avs J ämställdhets- och Mångfaldsplan 
för Ronneby kommun 2015-2017 enligt ovanstående ändringar. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag till 
yttrande avs J ämställdhets- och Mångfaldsplan för Ronneby kommun 2015— 
2017 enligt ovanstående ändringar. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande avseende 
J ämställdhets- och Mångfaldsplan för Ronneby kommun 2015-2017 enligt 
ovanstående ändringar. 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 
Inger Hjort, bitr Fch 
Johanna Spåner, personalsekreterare 
Jonas Jönsson, personalchef

~ 

Justerandes sign 

0/ 
Utdragsbestyrkande Hpll
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§ 35 Dnr 2014-0001 ‘I 3 600 

Begäran om remissyttrande avs medborgarfôrslag från 
Fredriksbergs föräldraråd om tillbyggnad med tak på 
skolbyggnaden för regnskydd. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande avseende 
medborgarförslag om regnskydd på Fredriksbergsskolan. 
Rektor och personal på Fredriksbergsskolan är positiva till att ett tak för 
regnskydd byggs på skolgården, som är relativt liten i förhållande till det antal 
barn/elever som vistas där. Avsaknaden av uppehållsrum gör att eleverna inte 
kan vara där när det regnar. 
Frågan behöver utredas av tekniska förvaltningen och kostnaderna för ett 

genomförande kan därefter beaktas inom utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslaget yttrande, antar 
detta som sitt eget remissvar och översänder svaret till 
kommunledningskansliet. 

Deltar i debatten 
2:e vice ordförande J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Stefan Österhof 
(S) och Lars Saager (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att ärendet återremitteras. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till återremiss. 

Beslut 

Ärendet återremitteras för utredande. Uppdrogs åt arbetsmiljösamordnare Ulf 
Borgström att utreda konsekvenserna för milj ön på skolgården. Arendet 
redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde den 23 april 2015.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
å ¿M w l l
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Exp: 

Ulf Borgstrôm, arbetsmiljôsamordnare 
Tommy Ahlquist, F ch 
Viveca Clemedtson-Nordin, rektor Fredriksbergsskolan 

Justera?? 
f l í 

lutdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 36 Dnr 2015-000202 610 

Redovisning enligt uppfôljningsplan; Redovisning av 
enkätresultat lå 2014-2015. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtagna statistikupp gifter 
inför uppföljning av Utbildningsnämndens mål. Vid enkätuppfölj ning av 
andel föräldrar som uppger att barnen lär sig mycket och utvecklas på 
förskolan är 89,6 % positiva till detta. 
Vidare delgavs nämndsledamöterna resultaten från elevenkäternai 
grundskolans åk 3, 6 och 9 avseende nolltolerans mot kränkande behandling 
samt skolenkät avseende trivsel och stöd i skolan. 

Låg svarsfrekvens (53%) påtalas avseende elevenkät i gymnasieskolan åk 2; 
betr att gymnasieskolan ska stimulera till personlig utveckling och ett 
demokratiskt samhällsliv. Svarstiden för enkäten har förlängts att flertal 
gånger. Enkäterna är en del av Utbildningsnämndens beslutade uppföljningar 
och en del arv kvalitetsarbetet. 

Analysarbetet påbörj asnu ute i verksamheterna för att bearbeta de 
enkätresultat som framtagits. 
Nämndsledamot Stefan Österhof (S) framförde önskemål om att en 
åtgärdsplan delges från skolområdena, då analysen av enkätresultaten har 
bearbetats. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Stefan Österhfof (S), 
Rune Kronkvist (S), J an-Eric Wildros (S), Ylva Ohlsson (SD), Timmie 
Hansson (S), Lars Saager (M) och Christer Stenström (M), samt ersättarna 
Bengt-Christer Nilsson (S) och Heléne Fogelberg (M). 

Beslut 

Informationen noteras till dagens protokoll och redovisning återkommer då 
analysen av enkätresultaten har bearbetats. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Kommunledningsfôrvaltningen 
Inger Hjort, Bitr Fch 
Annika Fors, kvalitetssamordnare 
Fredrika Ter-Borch Bjurek 

Utdragsbestyrkande JusterandWign
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 37 Dnr 2015-000193 O26 

Personal - Arbetsmiljöfrägor UN mars 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring förestående byggnation 
vid Listerbyskolan. Under byggperioden flyttas fritids och skolans verksamhet 
till Kuggebodaskolan. Transport anordnas av skolan. Flytten sker i mitten av 
maj månad 2015. 
Eventuell option - tillbyggnad av två klassrum - är kopplat till trångboddheten 
på Skogsgårdsskolan. Pavilj ongen från Listerbyskolan kan då flyttas till 
Skogsgärdsskolan som en preliminär lösning på kort sikt. Ärendet behandlas i 

utbildningsnämnden i april månad 201 5. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfte fråga kring Skogsgårdens utemiljö. 

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring prel. lokaler för 
Hulta nya förskola. Dom från Mark- och Miljööverdomstolen avvaktas i nästa 
vecka då besked om prövningstillstånd lämnas. 
Hulta nya förskola på Soft Center är i stora behov av renovering av kök samt 
förbättringar rörande ventilation och logistik. 
Enligt besked är det inte längre möjligt att bygga en förskola (4 avd) på den 
gamla platsen där Hulta förskola låg, då detaljplanen ändrats. Endast 
Villabebyggelse får ske där nu. 

I dagsläget är antal placerade barn det högst noterade någonsin. Behov kan 
därför finnas av ytterligare förskoloeavdelningar och skolor framöver. 

Deltar i debatten 
Nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Ylva Olsson 
(SD), samt tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (FP). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

„in/mal
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Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

rm up
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§38 Dnr 2015-000194 602 

Kurser och konferenser mars 2015 

Sammanfattning 
Inbjudan till konferens om Skapande skola har inkommit från Region 
Blekinge. Konferensen är avgiftsfri. Anmälan är bindande. 
Nämndsledamötema Silke Jacob (C), J an-Eric Wildros (S) och Marie Ohlsson 
(S), samt ersättare Bengt-Christer Nilsson (S) har anmält sig att delta på 
konferensen. 

Bedömning 

Förslag till beslut 
Föreslås att Silke Jacob (C), J an-Erie_ Wildros (S) och Ylva Olsson (SD) 
representerar utbildningsnämnden. Ovri ga anmälda deltar av eget intresse. 

Deltar i debatten 
Ordförande Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S), Silke 
Jacob (C) och Bengt-Christer Nilsson (S), samt ersättare Liz Stridh (SD). 

Beslut 

Utsågs att Silke Jacob (C), J an-Eric Wildros (S) och Ylva Olsson (SD) 
representerar utbildningsnämnden. Ovriga anmälda deltar av eget intresse. 

Justerandes sign/ Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

J an-Eric Wildros (S) 
Silke Jacob (C) 
Ylva Olsson (SD) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Mitre!
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Utbildningsnämnden 

§ 39 Dnr 2015-000195 600 

Förvaltningschefens Rapporter mars 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring Föräldrarådets skrivelse 
från Skogsgårdsskolan om att begränsa antalet nya elever på skolan. 
Nämndsledamöterna delgavs förvaltningschefens svarsskrivelse. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort har påbörjat arbetet med en översyn av 
organisationen och lokalbehovet. Oversynen beräknas vara klar till juni 
månads nämndssammanträde. Behov kan finns av att bygga en helt ny skola i 

tätorten. 

Avslutningsvis redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlqvist för lägesrapport 
om situationen inom förskolan. Placeringar kan ske inom två månader och 
läget uppges i dagsläget vara under kontroll. 

Nämndsledamot Stefan Österhof (S) är tveksam till att samtliga uppgett att 
läget är under kontroll samtidigt som man i kompletterande text angivit 
avvikelser. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring nytt skolskjutsavtal. 

Nämndsledamot Silke Jacob (C) lyfte fråga kring ev problem med 
skolskjutstrafiken i norra delarna av kommunen. 

Deltar i debatten 
Nämndsledamöterna Stefan Österhof (S), Silke Jacob (C), Erik Ohlson (V) och 
Ylva Olsson (SD). 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

l 
l 

‚Utdragsbestyrkande
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Tommy Ahlquist, Fch 
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§ 40 Dnr 2015-000203 000 

Delgivningsärenden mars 2015 

2015.144 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2015-02-13 --2015-02-14 
Fredriksbergsskolan, Ronneby. 

2015.189 - O47 

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet VT 2015. 

2015.187 - 047 

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för läxhjälp - huvudmän inom 
skolväsendet. 

2015.163 — 047 

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för lov- och sommarskola 2015. 

2015.165 - 047 

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för att främja lärlingsutbildning under 
201 5. 

2015.166 - 047 

Beslut avs statsbidrag för yrkesintroduktion i gymnasieskolan 2015. 

2015.167 - O47 

Beslut avs statsbidrag for arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 2015. 

2015.115 - O47 

Beslut avs statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2015. 

Sida 
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2015.235 - 047 

Beslut avs statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare år 2015. 

2015.206 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2015-02-27 Kallingeskolan, Ronneby 
kommun (Dnr K248294-15). 

2015.172 - 114 

Polisanméilanflmderréittelse om beslut avs falsklarrn 2015-02-04 
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun (Dnr K145413-15). 

2015.169 - 4132 

Länsstyrelsen i Blekinge län: Bekräftelse avs ansökan om förprövning av 
djurstall. 

2015.186 — 600 

Enkäter 2015; Utbildningsenkät 2015. 

2015.207 - 600 

Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter 2015-03-05. 

2015.28 — 605 

Fôrvaltningsrätten i Växjös dom (Målnr 484-15) ang tilläggsbelopp ti11 
fristående skola enl SL 2010:800. 

2015.208 - 610 

Andreas Hultén: Email ang info kring flytt till Kuggebodaskolan. 

2015.230 - 611 

Skrivelse från Föräldrarådet på Skogsgårdsskolan i Ronneby kommun om att 
begränsa antalet nya elever till skolan. 

Justerande sigr/ 
Utdragsbestyrkande 

1 

Lp 
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2015.233 - 611 

Ungdomsñlllmäkti ge 2015. 

2015.209 - 612 
Gymnasieskolan Knut Hahn: Internationell utvecklingsplan 201 5-201 7. 

2015.168 - 617 
Information från Skolverket avs beslut om mottagande i grundsärskola och 
gymnasiesärskola; vart ska ett Överklagande skickas? 

2015.146 — 622 
Email ang arsenik i riset - bort från matsedlama. 

2015.137 - 624 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare - Elevhälsans Medicinska Del 
20 1 5. 

2015.138 - 670 
Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU).

l 

2015.171 - 670 
Ramavtal om Verksamhetsförlagd utbildning i Skåne och Blekinge. 

2015.162 - 678 
Utredningsuppdrag kring lokalförutsättningar i tätorten inklusive Saxemara. 

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2015-02-16 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Skolor som skapar — skapar kunnande. En konferens om Skapande Skola. 

Sida 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Infobladet 2015-2, Utbildningskansliet. 

Justerandes sgn Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 41 Dnr 2015-000196 002 

Delegationsärenden mars 2015 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2015-02-17- 
2015-03-10 och delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-02-16, 
cirkulerade under nämndssarnmanträdet.

~ I I í 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 42 Dnr 2015-000237 O06 

Kontaktpolitikers verksamhetsbesök. Diskussion. 

Sammanfattning 
Ordförande Lennarth Förberg (M) redogjorde inledningsvis för bakgrund till 
diskussionspunkten om förslag till kontaktpolitiker. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) är positiv till kontaktpolitiker. Denne påtalar 
Vikten av att beslut tas om hur mycket tid en sådan verksamhet ska få ta. 
Uppdraget arvoderas förslagsvis en hel- eller halvdag per tennin. 

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) efterfrågar förslag från tjänstemännen. 
Denna framför önskemål om att minst två politiker utses per skola och att en 
dag per termin sätts som ram. 

Förslag till beslut 
Föreslås att tjänstemännen får i uppdrag att framta förslag om 
närnndspolitikers/ersättares fördelning vid verksamhetsbesök. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), 
nämndsledamötema Ylva Ohlsson (V), Stefan Osterhof (S), Erik Ohlson (V) 
och Rune Kronkvist (S). 

Beslut 

Uppdrogs åt tjänstemännen att framta förslag om nämndspolitikers/ersättares 
fördelning vid verksamhetsbesök. 

Justera 

I I 
Ä 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 43 Dnr 2015-000238 609 

Betyg åk 4. Diskussion. 

Samnmnhflnmg 
Överenskommelsen som träffats mellan Regering och Allians avseende 
betygsättning cirkulerade under nämndssammanträdet. Överenskommelsen 
innebär att betyg införs i årskurs 4 på försök i högst 100 skolor fr o m år 2017. 
Det ska vara frivilligt för skolorna att anmäla sig till försöket. I överens- 
kommelsen ingår också en översyn av de nationella provens omfattning, 
effekter och syfte. Sex partier (inkl S) är eniga i frågan. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för bakgrunden till den 
diskussion som uppstått kring betyg i åk 4 för den rektor som så önskar. 
Inom Alliansen vill skolpolitikema öppna för möjligheten att ge kommunens 
elever betyg från årskurs fyra och ge rektorerna en möjlighet att sj älva ta 
ställning till om detta är något som ska finnas i Ronneby. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) ref till presskonferens ang betygsresultaten i 

Ronneby, som även berörde betyg i år 4. Wildros är negativ till det sistnämnda 
då barn som inte klarar att uppnå bra betyg far dåligt. Wildros vill inte införa 
betyg från fjärde klass. 

Diskussion fördes kring betygsättningen i år 4. 

Deflaridebaflen 
Nämndsordfôranden Lennarth Fôrberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), närnndsledamöterna Ylva Ohlsson (SD), 
Erik Ohlson (V), Timmie Hansson (S) och Lars Saager (M), tjänstgörande 
ersättare Lennart Gustavsson (FP) samt ersättarna Heléne Fogelberg (S) och 
Liz Stridh (SD).

~ 
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Beslut 

Diskussionen noteras till dagens protokoll. 

Exp; 
Skolområdeschefer inom grundskolan 

Ä ñ 
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