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Sammanträdesdatum KOMMUN 2015-05-21 

Utbildningsnämnden 
Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby Kl 08.30-12.00 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Lennarth Förberg och Stefan Österhof 

Justeringens plats och tid Stadshuset 
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r* A Justerare Åt 

Stefan Osterhof (S) 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-05-21 

Datum dâ anslaget sätts upp 2015-05-29 

Datum då anslaget tas ned 2015-06-22 

Förvaringsplats för protokollet SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 

Underskrift ~ RosMarie Ronne ed 
Nämndsekreterare UN 
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Tim Svanberg 1:e vice ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Silke Jacob (C) 
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Marie Olsson (S) 
Timmie Hansson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 

Ingrid K Karlsson (S) 
Lennart Gustavsson (FP) 

Kenth Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjö (M) 

Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 
Ulf Borgström, arbetsmlljösamordnare 
Ziad Bico, arkitekt 
William Lavesson, byggprojektledare 
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Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 59 Dnr 2015-000362 041 

Budgetuppföljning 2015. Tertial 1. Rapport. 

Sammanfattning 
Ekonomerna Birgit Ryberg och Gunilla Johansson redogjorde för 
genomförd uppföljning av budget Tertial l, som redovisar en prognos 
motsvarande -1.539 Tkr vilket är lägre än tidigare rapporter under året. 
Den största posten utgörs av minskat statsbidrag för yrkesvux från beräknat 
ca 3.200 Tkr till 850 Tkr. Det är oklart om staten tillskjuter ytterligare 
medel för år 2015. Ekonomerna uppger att det inte är möjligt att arbeta in 
hela underskottet för det uteblivna statsbidraget för yrkesvux. 

Den andra stora posten utgörs av interkommunal ersättning. 
Nämndsledamöterna delgavs framtaget redovisning avseende 
interkommunal ersättning. 

En struktur för att överblicka gymnasieprogrammen kommer att framtas 
inför inplanerat budgetmöte den 28 maj 2015, då behov finns av en 
utveckling av gymnasieprogrammen. 

Bedömning 
Sökbilden ser dock positiv ut varför förvaltningschefen gör bedömningen 
att kostnaderna är styrbara. Budgeten är styrbar och särskilda åtgärder 
avvaktas. Förvaltningschefens uppfattning är att Utbildningsnämnden 
klarar Kommunfullmäktiges direktiv, dvs att tilldelad ram hålls. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamötema Christer Stenström 
(M), Tim Svanberg (C), Ylva Ohlsson (SD), Christian Mahrle (FP), Stefan 
Ósterhof (S) och Lars Saager (M).

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Redovisningen av Utbildningsnämndens budgetuppföljning Tertial 1 tas till 
dagens protokoll. 

Exp: 

Budgetberedningen 
Ekonomienheten FK 
Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sign _ H Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 60 Dnr 2015-000364 630 

Fôrprojekteringen av Hulta fërskola. Lägesrapport. 

Sammanfattning 
Byggprojektledare William Lavesson delgav Utbildningsnämndens 
ledamöter lägesrapport avseende Förprojekteringen av Hulta förskola och 
dess nuvarande läge. Detaljplanen har vunnit laga kraft och tidsplanering 
sker nu för upphandling till hösten. Byggstarten är planerad till Våren 2017. 

Vid projekteringen sker satsning på hållbar byggnation - Cradle-to-Cradle — 
i likhet med vad som tillämpades för Backsippans förskola. Den senare har 
vunnit pris för sitt miljötänk. Handlingsplan för förskolan framarbetas i 

samarbete med Cefur. 

Lavesson informerade även kring bamens delaktighet av utemiljön på 
Backsippan, genom att aktivt delta i planteringen av uteväxterna. 

Arkitekt Ziad Bico delgav nämnsledamöterna ritning och planlösning över 
Hulta förskola. Ytan uppgår till totalt ca 10 000m2 inkl innegârd. 
Perspektivbild ôver Hulta förskola törevisades. Ett svagt sluttande 
sedumtack ska bidra till att förskolan smälter in i den närliggande naturen. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), nänmdsledamöterna Christer Stenström 
(M), Lars Saager (M) och Ylva Ohlsson (SD) samt ersättare Martin Englesjö 
(M). 

Beslut 

Rapporten tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande lrlsêll
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Kerstin Bergskans-Mattsson, Förskolechef 
Monica Sjövind, skolområdeschef Ronneby 
Siad Bico, arkitekt 
William Lavesson, byggprojektledare 
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Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(23) 
2015-05-21 

Utbildningsnämnden 

§ 61 Dnr 2015-000365 630 

Revidering av Barnomsorgstaxan. Fërslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för föreslagen revidering av 
barnomsorgstaxan, i enlighet med de av Skolverket meddelade nya högsta 
avgiftsnivåerna för maxtaxan. 

Med motiveringen att statsbidraget minskar till kommunen och att 
intäktsförlustan kan kompenseras genom att inkomsttaket för högsta avgift 
indexuppräknas, föreslås att Ronneby kommun antar av Skolverket 
fastställda avgiftsnivåer att gälla fr o m den 1 juli 2015. Vidare föreslås att 
avgiftsnivåerna fortsättningsvis ändras när nya belopp för inkomsttaket 
meddelas. 

Föreslagen revidering av barnomsorgstaxan skall beslutas av 
Kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att inkomsttaket och därmed de högsta 
avgiftsnivåerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg årligen 
indexeras i enlighet med förordningen (2001 :160) om statsbidrag till 
kommuner som illämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och 
enligt Skolverkets årliga meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. 
indexering av avgiftsnivåerna tillämpas fr o m 2015-07-01. 

Deltar i debatten 
Nämndsledamöterna Tim Svanberg (C) och Stefan Österhof (S). 

Yrkanden 
1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) yrkar bifall på föreliggande 
tjänstemannafcirslag. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(23) 
2015-05-21 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med 
förordningen (2001 :160) om statsbidrag till kommuner som illämpar 
maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och enligt Skolverkets årliga 
meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. Indexering av avgiftsnivåerna 
tillämpas fr o m 2015-07-01. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Inger Hjort, bitr Fch 
Tommy Ahqluist, Fch 
Samtliga rektorer/forskolechefer/skolornrådeschefer
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(23) 
2015-05-21 

Utbildningsnämnden 

§ 62 Dnr 2014-000113 600 

Àterremiss/Remiss av medborgarförslag från 
Fredriksbergs föräldraråd avs tillbyggnad med tak på 
skolbyggnaden för regnskydd. 

Sammanfattning 
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för återremitterat förslag 
till yttrande avseende medborgarförslag om regnskydd på Fredriksbergs- 
skolan. 

Ärendet behandlades av Utbildningsnämnden i mars 2015 och återremit- 
terades till arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström för komplettering och 
utredning av konsekvenserna för utemiljön på skolgården. 

Bedömning 
Borgström har i tjänsteskrivelse redogjort för sin bedömning och den 
kostnadsberäkning som framtagits i samråd med tekniska förvaltningen. 
Utbildningsnämnden föreslås godkänna bedömningen och ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att uppföra ett väderskydd. 

Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden godkänner 
bedömningen och att tekniska förvaltningen ges uppdrag att uppföra 
väderskydd enligt ovan. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Ylva Ohlsson (SD), 
Christian Mahrle (FP), Lars Saager (M) och Timmie Hansson (S), 
tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (FP) samt ersättare Heléne 
Fogelberg (M) 

J usterandes sign 
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Yrkanden 
Nämndsledamot Christian Mahrle (FP) yrkar âterremiss för komplettering 
med yttrande från rektor (där föräldraråd och elever tillfrågats om placering), 
samt för komplettering till Tekniska förvaltningen för förnyad översyn 
beträffande alternativ placering av regnskydd/skärmtak vid husvägg samt 
storlek på nämnda skydd. 

Ordföranden Lennarth F örberg (M) och 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) 
yrkar bifall på Christian Mahr1e’s (FP) yrkande om âterremiss. 

Tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (FP) yrkar bifall på Christian 
Mahrle°s (FP) yrkande om återremiss; med betoning på komplettering betr 
storlek på regnskydd. 

Beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärende för komplettering med yttrande 
från rektor (där föräldraråd och elever tillfrågats om placering); 
samt för komplettering till tekniska förvaltningen för förnyad översyn 
beträffande alternativ placering av regnskydd/skärmtak vid husvägg samt 
storlek på nämnda skydd. 

Exp: 

Inger Hjort, Bitr F ch 
Tommy Ahlquist, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Tekniska förvaltningen

~ 

Justerandes sign 
N 

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 12(23) * RONNEBY 2015-05-21 KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 63 Dnr 2015-000366 630 

Val av representanter till referensgrupp för barns 
rättigheter i Ronneby kommun. Förslag. 

Sammanfattning 
Val av representant från Utbildningsnämnden kommer att utses till 
Referensgruppen för barns rättigheter i Ronneby kommun. Från 
Utbildningsförvaltningen har kvalitetssamordnare Annika Forss utsetts som 
representant för verksamheten. 

Utbildningsnämnden ska vid dagens nämndssammanträde nominera en 
ledamot som representant till referensgruppen. Representationen i 

referensgruppen kommer sedan att lyftas för beslut i Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg(M), nämndsledamöterna Tim Svanberg (C), 
Magnus Stridh (SD) och Ylva Ohlsson (SD). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att nämndsledamot Silke Jacob 
(C) utses att representera Utbildningsnämnden. 

Nämndsledamot Magnus Stridh (SD) föreslår att nämndsledamot Ylva 
Ohlsson (SD) utses att representera Utbildningsnämnden. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer de båda yrkandena emot varandra 
och finner att utbildningsnämnden utsett Silke Jacob (C) till representant för 
utbildningsnämnden i Referensgruppen för barns rättigheter. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KÛMMUN Vd 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden utser nämndsledamot Silke Jacob (C) att representera 
utbildningsnämnden i Referensgruppen för barns rättigheter. 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 
Silke Jacob, nämndsledamot UN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 14(23) 
2015-05-21 

Utbildningsnämnden 

§ 64 Dnr 2015-000280 600 

Kontaktpolitiker Utbildningsnämnden. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för återremitterat förslag till 

organisation av verksamheten av kontaktpolitiker. Ärendet behandlades av 
Utbildningsnämnden vid föregående aprilmöte och återremitterades för 
utredande av de ekonomiska förutsättningarna. 

I föreliggande förslag föreslås att samtliga ledamöter och ersättare får 
ersättning för besök i verksamheterna två halvdagar/läsår. Med halvdag 
avses max 4 timmar per tillfälle. Av ekonomiska skäl kan inte fler kortare 
Sessioner medges inom ram. 

Tillämpning föreslås med start under kommande läsår 2015/2016, med ett 
första kontaktbesök om en halvdag (4 tim) under höstterminen. 

Bedömning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för kostnaderna för ett 
genomförande av verksamhetsbeök för nämndspolitiker. Kommunjurist 
Anna-Klara Eriksson har kontaktats i ärendet. Total halvårskostnad uppges 
tillmax 40 000 kr/halvår. Förrättningsarvode (exkl reseersättning och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst) beräknas uppgå till 43 980 
kr/helårskostnad. 

Förslag till beslut 
Föreslås att förslaget beviljas med tillägget att det kompletteras med 
kostnadsberäkning för halvårseffekt på 40 000 kr. 

Deltar i debatten 
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Stefan Österhof (S), 
Christer Stenström (M), Christian Mahrle (FP), Ylva Ohlsson (SD), Lova 
Necksten (MP) och Lars Saager (M) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 15(23) RONNEBY 2015-05-21 KOMMUNÆ 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beviljar föreliggande förslag avseende Kontaktpolitiker 
med tillägget att det kompletteras med kostnadsberälcning för halvårseffekt 
på 40 000 kr. 

Exp: 

Inger Hj ort, bitr Fch 
Samtliga Skolområdeschefer f.v.åtg 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 65 Dnr 2015-000368 026 

Personal - Arbetsmiljöfrägor maj 2015 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kort kring den pågående 
enkätundersökningen avseende ledningsöversynen, som generellt givit ett 
bra resultat. Flertalet rektorer har uppgivit att de anser sig ha goda 
förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap. 

En granskning av ledningsorganisationen genomförs fn av revisorerna. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

~ 

Justerandes sign . Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(23) 
2015-05-21 

Utbildningsnämnden 

§ 66 Dnr 2015-000369 602 

Kurser och konferenser maj 2015 

Sammanfattning 
Inbjudan har inkommit till Politikerdagarna som arrangeras för fjärde 
gången. Politikerdagarna arrangeras i samband med Kvalitetsmässan den 3-5 
november på Svenska Mässan i Göteborg. Mer info och anmälningslänk 
finns på www.po1itikerdagarna.se . 

Beslut 

Informationen noteras till protokollet.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 18(23) 
2015-05-21 

Utbildningsnämnden 

§ 67 Dnr 2015-000370 600 

Förvaltningschefens rapporter maj 2015 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningshef Inger Hj ort redogjorde för framtagen BO-statistik. Totalt 
finns hittills l 255 barn placerade inom förskolan. 
Lägesrapport att delgavs nämndsledamötema betr situationen inom förskolan 
under maj månad 2015. Situationen är inte under kontroll i tre av fem 
förskoleornrådena. Ett fjärde förskoleområde varnar för behov av ökad 
bemanning framöver. 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort uppger att då Hulta fsk står klar innebär det 
lösningen på många av de problem som ses idag. 
Diskussion fördes kring kösituation, placering av förskolebarn och 
tillströmningen av nyanlända. 

Pågående utredning befinner sig i sitt slutskede enligt Hjort. Redovisning av 
Lokalutredningen kommer att ske vid utbildningsnämndens sammanträde i 

juni 2015. (Revisors granskning av rektors pedagogiska ledarskap har 
tidigare nämnts på annan plats i dagens protokoll, liksom uppföljning av 
ledningsorganisationen.) 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade från möte med AST-Gruppen. 
Ny verksamhet har startats upp i Kallinge lå 2014/2015 för dessa elever. En 
positiv utveckling ses för denna verksamhet med totalt nio elever i dagsläget. 
Ny upphandling måste ske då skolskjuts, för nyanlända till Bräkne-Hoby, ej 
går att införliva i nuvarande skolskjutsavtal, enligt Hjort. 
Slutligen informerade bitr förvaltningschef Inger Hjort om fyra anmälningar 
om kränkningar som inkommit från Skolinspektionen och nu är under 
utredning. 

Deltar i debatten 
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Christian Mahrle 
(FP), Lars Saager (M), Stefan Osterhof (S), Ylva Ohlsson (SD) och Lova 
Necksten (MP), tjänstgörande ersättare Lennart Gustavssson (FP) och Ingrid K Karlsson (S). 

Justerandes sign 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Rapporten/ Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hjort, bitr F ch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande anmäl
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Utbildningsnämnden 

§ 68 Dnr 2015-000371 OOO 

Delgivningsärenden maj 2015 

Sammanfattning 

2015.359 - 047 
Skolverket: Beslut avs statsbidrag för läxhjälp 2015. 

2015.360 - O47 
Skolverket: Beslut avs statsbidrag for handledare i läs- och skrivutveckling 

läsåret 2015/2016. 

2015.376 - 047 
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för omsorg på obekväm tid jan-jun 

20 1 5. Nattis. 

2015.377 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 

2 0 1 5. 

2015.382 - 047 
Beslut avs Statsbidrag for utbildning för barn som vistas i landet utan 

tillstånd vt 2015. 

2015.378 - 114 
Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2015-04-30 Saxemaraskolan, 

Ronneby kommun (Dnr K521795-15). 
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KOMMUN VA 
Utbildningsnämnden 

2015.379 — 114 
Polisanmälan ang försök till stöld ur bil 2015-04-20--21 Eringsbodaskolan, 

Ronneby kommun (Dnr K475436-15). 

2015.380 - 114 
Polisanmälan ang stöld av dator 2015-05-Ol--02 Gymnasieskolan Knut 

Hahn, Vaktmästarkontoret, Ronneby kommun (Dnr K527497-15). 

2015.350 - 4121 
Rapport från genomgång av egenkontroll och inspektion av verksamheten 

Snäckebacksskolan 201 5 -03-23. Egenkontroll enligt livsmedelslagen. 

2015.361 - 4121 
PFAS provtagning i högstadie- och gymnasieskolor i Ronneby kommun. 

2015.373 — 609 
Arbetsmiljöverket: Föranmälan av inspektion unga i arbete 2015. Blekinge 

Naturbruksgymnasium, Bräkne-Hoby. 

2015.388 - 619 
Tillsynsprotokoll Vid tillsyn av enskild förskola 2015-04-29 Karl- 

Oskarskolan 

2015.294 - 619 
Gärde Wessleu Advokatbyrå i Jönköping: Skrivelse ang pågående 

företagsrekonstruktion i Karl-Oskar Service AB. 

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2015-04-20 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Infobladet 2015-3, Utbildningskansliet. 
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KOMMUN ‘Æ 
Utbildningsnämnden 

Bedômning 
Inkommen polisanmälan angående skadegörelse genom brand på 
Saxemaraskolan kommenterades. 

Deltar i debatten 
Nämndsledamot Stefan Österhof (S) 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 
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2015-05-21 

Utbildningsnämnden 

§ 69 Dnr 2015-000372 O02 

Delegationsärenden maj 2015. 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2015-04-29- 
2015-05-13 och delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-03-27 
samt delegationsbeslut för Skolområde GYV 2015-02-27-2015-O5-13, 
cirkulerade under nämndssammanträdet. 
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