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Sammanträdesdatum KOMMUN 2015-09-17 

Utbildningsnämnden 
Plats Och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-15.30 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare 

Justeringens plats och tid Nämndssekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2015-09-24, 

Underskrifter « 
g 

..

4 

Sekreterare C: V 
— Paragrafer 96-110 (¿M 

Ordförande 

Lennarth Förberg î 

usterare , / a @p>__ 
4;.. . L) ’ 

Jan-Eric Wlldros 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-09-1 7 

Datum då anslaget sätts upp 2015-09-24 

Datum då anslaget tas ned 2015-10-16 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SUS-enheten, Stadshuset, Ronneby. 

Nämndsekretare UN 
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RONNEBY 
i KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2015-09-17 

Lennarth Fôrberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande 
Silke Jacob (C) 
Jan-Eric_ Wildros (S), 2:e vice ordfôrande 
Stefan Osterhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 

Lennart Gustafsson (FP) 
Johnny Håkansson (S) 
Ingrid K Karlsson (S) kl 13.00-15.30 

Kent Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjö (M) 
Stefan Jönsson (RP) 
Ingrid K Karlsson (S) kl 08.30-12.00 
Liz Stridh (SD) 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
Fredrika Ter-Bosch Bjurek, kvalitetssamordnare 
Monica Sjövind, skolområdeschef Ronneby 
Ingela Berg, skolområdeschef Kallinge 
Ronny Mattsson, skolområdeschef Gymnasiet 
Suzi K Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 
Claes Andersson, fd chef KulturPedagogiskt Centrum 

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
Sonja Stranne, Lärarförbundet 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 96 Dnr 2015-000577 610 

Uppfëljning enligt internkontrollplan 2015: Avgiftsfri 
skola. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort delgav inledningsvis nämndsledamöterna 
sammanställning över de synpunkter som inkommit från vårdnadshavare 
med barn/ elever i förskolor och skolor. 
Betr själva målets uppföljning ses ingen brist i det som avses med avgiftsfri 
skola, men det finns däremot en otydlighet i vad som gäller. 
I det lagkrav som finns för en avgiftsfri skola, har utbildningsnämnden 
trängått lagens skrivning om att avsteg kan göras i vissa fall, och beslutat att 
allt ska vara avgifts- och kostnadsfritt. I den diskussion som följde kring bl a 
turerna att medta frukt eller inte, kan detta uttryckas som att ”man får ta med 
sig frukt Ë skolan fär inte uppmana till det”. 
Skolområdeschefema Ingela Berg, Monica Sjövind och Ronny Mattsson, har 
inbjudits till utbildningsnämndens sammanträde, för att besvara nämndens 
frågor kring avgiftsfri skola. 

Årlig genomgång sker med samtlig personal om vad som gäller kring 
avgiftsfri skola. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lova Necksten 
(MP), Ylva Olsson (SD), Erik Ohlson (V), Christer Stenström (M), J an-Eric 
Wildros (S), Silke Jacob (C) och Rune Kronkvist (S), samt tjänstgörande 
ersättare Lennart Gustavsson (FP) och Martin Engelsjö (M). 

Yrkanden 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att del av inplanerad studiedag 
används till att inbjuda Rädda Barnen för diskussioner kring barnfattigdom. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att förvaltningschefen får i 

uppdrag att till nästa nämndssammanträde rapportera hur informationen 
kring detta kan förbättras, samt 

att redovisad uppföljning noteras till dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande

l
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer de båda yrkandena mot varandra 
och timer att utbildningsnämnden bifallit ordförandens förslag. 

Beslut 

Redovisad uppföljning noteras till dagens protokoll. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Tommy Ahlquist i uppdrag att till 
nästa nämndssammanträde rapportera hur informationen kring den 
avgiftsfria skolan kan förbättras. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Skolområdescheferna 

I I 

,Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 97 Dnr 2015—0O0578 O41 

Uppföljning av budget 2015, Tertial 2. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd 
Budgetuppföljning Tertial Il, som redovisar ett resultat på -l ,327 Tkr. 
Resultaträkning, nettokostnad per verksamhet, IKE och fristående 
verksamhet samt sammanställning/ specificering av intäkter (ll Mkr mer än 
budgeterat på intåktssidan) genomgicks och kommenterades. 
Av kommentarerna framgår att den största posten, liksom tidigare, utgörs av 
minskat statsbidrag för yrkesvux från beräknat ca 3 200 Tkr till 850 Tkr. Den 
andra stora posten utgörs av interkommunal ersättning. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist gör bedömningen att tilldelad ram hålls, 
men att situationen är helt annorlunda jämfört med de tre senaste åren då 
budgeten klarats. Både förskola (högsta placeringssiffran i augusti någonsin), 
grundskola, IM, SFI och grundvux har ett helt annat elevantal nu än tidigare. 
Många elever har ett stort stödbehov och där inkluderas även nyanländas 
behov av både modersmålsundervisning och studiehandledning. 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) efterfrågade specifikation över 
kostnaden för grundbemanningen till slutet av året. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att en översyn kommer att ske av 
basorganisationen i samband med bokslutet och efterfrågad specifikation kan 
då fås. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nåmndsledamötema J an-Eric Wildros 
(__S), Tim Svanberg (C), Ylva Ohlsson (SD), Lars Saager (M), Stefan 
Osterhof (S), Rune Kronkvist (S), Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Utdragsbestyrkande
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Budgetberedningen 
Tommy Ahlquist, Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 98 Dnr 2015-000523 051 

Fôrlag till yttrande avseende strategi och Organisation 
för kommungemensam marknadsföringlinformation. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över 
remiss angående strategi och organisation för kommungemensam 
marknadsföring/ information. Kommunledningsförvaltningen har begärt 
yttrande från utbildningsnämnden i frågan om finansiering. 

Utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på den organisation som 
utredaren har kommit fram till behövs, men vänder sig emot den föreslagna 
finansieringsmodellen - dvs att fördela kostnaden, för en ny 
kommunikationschef (700 Tkr) på kommunens olika förvaltningar. 

Skälen för detta motiveras i framtaget förslagsyttrande; arbetet med de 
nyanlända kräver stora stödinsatser i lagstadgade krav. Utbildningsnämnden 
begär 16 986 Tkr utöver ram 2016. Att i det läget godta föreslagen 
finansiering med undanträngning av nämndens prioriterade behov är 
omöjligt. 

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

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S). 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till remissyttrande avseende 
strategi och organisation för kommungemensam marknadsföring/information 
som sitt eget remissvar. 

Justerandes signM Utdragsbestyrkande ell
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hj ort, bitr Fch 

Utdragsbestyrkande 
Å 
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Utbildningsnämnden 

§ 99 Dnr 2015-000559 139 

Fërslag till yttrande avseende integrationsstrategi fôr 
Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande avseende 
integrationspolicy för Ronneby kommun. 

Utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget till strategi i det som avser 
utbildningens ansvarsområde och kommer att använda strategin, under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, till handlingsplaner för 
utbildningsverksamheterna. 

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

Deltar i debatten 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C), nämndsledamot Lars Saager (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till yttrande avseende 
Ronneby kommuns integrationsstrategi 2015-2018 och antar remissvaret 
som sitt eget. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign

l 
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Utbildningsnämnden 

§ 100 Dnr 2015-000519 678 

Fërslag till fortsatt beredning av Lokalutredning 2015. 

Sammanfattning 
Vid föregående nämndssammanträde(Hänv UN §87:2015) informerade bitr 
förvaltningschef Inger Hjort, kring den, på förvaltningschefens uppdrag, 
verkställda utredningen om lokalanvändning i tätorten och Saxemara. I 

Lokalutredning 2015 presenteras tre alternativa förslag till lösningar; 

Alt. l 

2__ 
F -6 skolor i tätorten. Centralskolan med elever från Hulta, Påtorp, 

Algbacken och Ronnebyhamn. Espedalsskolan med clever från Sörby, 
Centrum, Hjorthöjden och Lugnet. Saxemaras elever kommer till i 4-6. 
Alt. 2 

F-3 skolor och en 4-6 skola. Samtliga F-6 skolor idag används till F-3. 
Centralskolan blir gemensam 4-6 skola. 
Alt. 3 

F-3 skolor och två 4-9 skolor. Samtliga F-6 skolor idag används till F-3. 
Centralskolan blir 4-9 skola. Snäckebacksskolan blir 4-9 skola. 

I syfte att bereda frågan om Lokalutredning 2015 vidare har ordföranden 
Lennarth Förberg (M) framtagit fórslag till fortsatt beredning och 
arbetsgång i ärendet; 

1. Prioritering av de tre förslagen från tj änstemännen. 
2. Lämna öppet om bygga nytt eller skapa ”nytt” i befintliga lokaler 
3. Föreslå fortsatt beredning i nämnden innan ärendet går till KS 
4. Fortsatt arbete i arbetsgrupp - 8 ledamöter från UN (representativ) 

”Visionsgrupp skolor”. 
5. Partierna anmäler sin representant i arbetsgruppen. 
6. Sätt visionen i gruppen 

6.1 Segreation 
6.2 F-3 skolor och förskolor trygghet nära för små barn 
6.3 Kvalitet i pedagogiken 
6.4 Ökad attraktivitet för lärare 
6.5 Ökad attaktivitet för medborgarna - stärka varumärket 
Ronneby skolor. 

7. Föreslå interimslösningar på vägen - 

Justerandes sign 

«JW 
Utdragsbestyrkande 
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2015-09-17 

Utbildningsnämnden 

Visionsgruppen ska prestera ett beslutsunderlag till utbildningsnämnden. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamôterna J an-Eric Wildros 
(S), Ylva Olsson (SD), Tim Svanberg (C), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) 
och Rune Kronkvist (S), tj änstgörande ersättare Lennart Gustafsson (FP) 
samt ersättare Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att föreliggande förslag med viss 
revidering (utökning från 7 till 8 ledamöter) samt att visionsgruppens första 
möte hålls den 8 oktober antages av utbildningsnämnden. 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar tillägg på ordförandens förslag om 
att avrapportering ska ske till utbildningsnämnden den 19 november 2015; 
dock senast den 17 december 2015. 
Nämndsledamot Eric Ohlson (V) yrkar avslag på förslaget, som anser att 
detta ärende kan behandlas under utbildningsnämndens ordinarie 
sammanträden. Med reservation för att ev kunna återkomma under 2016 
under förutsättning att det då är budgeterat. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sitt förslag till fortsatt beredning 
av Lokalutredning 2015 mot nämndsledamot Erik Ohls0n”s (V) 
avslagsyrkande. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall på ordföranden Lennarth Förbergs (M) förslag röstar ja 
och den som bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) avslagsyrkande röstar 
nej. 

Justerandes signM Utdragsbestyrkande 

RUN |



~ ~~~ 
Sida 

g 

:(.;5:Il\g\(I|)3:I\gRADESPROTOKOLL 13(30) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

El à? Beslutande 
Lennarth Fôrberg, ordf. (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg, 1:e Vice ordf (C) 
Silke Jacob (C) 
Lennart Gustavsson (FP) tj g.ers 

J an-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S) 

Stefan Österhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohls0n(V) X 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 

Nej Avstår 

>< 

><><><><><f><><i><.’><><>< 

>4 

>< 

Omröstningsresultatet blir 14 j a-röster och l nej-röster. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden ställer fråga om Utbildningsnämnden bifaller 2:e vice ordf J an- 
Eric Wildros (S) tilläggsyrkande på ordförandens förslag om att 
avrapportering ska ske till utbildningsnämnden den 19 november 2015; dock 
senast den 17 december 2015. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla föreliggande 
förslag till fortsatt beredning av Lokalutredning 2015 i enlighet med vad 
som ovan relaterats och att visionsgruppens första möte hålls den 8 oktober, 
samt att avrapportering ska ske till utbildningsnämnden den 19 november 
2015; dock senast den 17 december 2015. 

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar bifalla föreliggande förslag till fortsatt 
beredning av Lokalutredning 2015 i enlighet med vad som ovan relaterats 
och att visionsgruppens första möte hålls den 8 oktober, samt att 
avrapportering ska ske till utbildningsnämnden den 19 november 2015; dock 
senast den 17 december 2015. 

Exp: 

Lennarth Förberg, ordf UN 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
/ 4/ v 
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 15(3o) RONNEBY 2015-09-17 KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 101 Dnr 2015—000575 610 

Uppfëljning enligt lnternkontrollplan 2015; Mobbning 
och kränkande behandling. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för uppföljning enligt 
internkontrollplan 2015 avseende mobbning och kränkande behandling. 
Sammanställning delgavs nämndsledamöterna, vilken genomgicks och 
kommenterades. Ett ökat antal incidentrapporteringar noteras från 
Skogsgärdsskolan och Hobyskolan jämfört med tidigare. 

Incidentrapporteringsrutinen som sådan bedöms fungera bra. Registreringen 
har förñnats genom att specificering sker av uppgifter för att underlätta 
statistikuttag.Genom lagkrav finns en skyldighet att ha rutin for 
incidentrapportering. 

Till dags datum har sju (7) anmälningar inkommit från Skolinspektionen. 
Kortfattad redogörelse lämnades för resp anmälan. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för de åtgärder mot kränkande 
behandling som sker i verksamheterna. Nolltolerans och det viktiga 
vardagsarbetet med värdegrundsarbetet kommenterades. Förvaltningschefen 
är tydlig med att betona detta som allas ansvar och inte enbart rektors. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD), 
Magnus Stridh (SD), Lova Necksten (MP), Christer Stenström (S) och 
Martin Engelsjö (M); samt ersättarna Ingrid K Karlsson (S) och Stefan 
Jönsson (RP). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att redovisningen av uppföljningen 
tas till dagens protokoll sarnt att förvaltningschefen inbjuder rektorerna för 
Skogsgärdsskolan och Hobyskolan till utbildningsnämndens nästa 
sammanträde för en särskild rapportering. 

Justerande si n 

/l/ltrv 
l l l 
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201 5-09-1 7 RONNEBY KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Uppdrogs åt förvaltningschefen att inbjuda rektorerna för Skogsgârdsskolan 
och Hobyskolan till utbildningsnämndens nästa sammanträde for en särskild 
rapportering. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Ulrika Lundin, rektor Skogsgårdsskolan 
Thomas Masseck, rektor Hobyskolan

I 

Justerandes sign 

i i 

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 102 Dnr 201 5-000571 610 

Uppfôljning av màl fôr KuIturPedagogiskt Centrum 
2014-2015. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde inledningsvis för av 
utbildningsnämnden tidigare beslutad måluppföljning av KuIturPedagogiskt 
Centrum (KPC) och beslutat namnbyte från KPC till Ronneby Kulturskola. 

Suzi K Knutsson, chef för Ronneby Kulturskola, tillsammans med Claes 
Andersson, fd chef för KuIturPedagogiskt Centrum, delgav 
nämndsledamötema uppföljning av mål för Ronneby Kulturskola. 
Uppföljning har skett av de mätbara mål för läsåret 2014-2015 som är 
kopplade till av utbildningsnämnden fastslagna inriktningsmål. (Hänv N 
§ 1 0922014); 

Bedômning 
1. ”Teater som sprâk”. Minst 75 % av åk 4 ska nås av programmet. 

o Claes Andersson uppger att Mål 1 är det mål man lyckats allra bäst 
med Skolorna har visat ett stort intresse och under läsåret har 81% 
av klasserna deltagit i programmet "Teater som språk" och nått 89% 
av eleverna i åk 4. 

2. 10 procentig ökning av antalet elever 
o Då det gäller Mål 2 har 9 %fler barn/unga erbjudits samspel i 

ensembler och Orkestrar (spela/sjunga) under perioden. 
3. 25 procentig ökning av utvalda elever/nya elevgrupper 

o Betr Mål 3 delgavs nämndsledamöterna sammanställning över 
elevgrupper i vissa utvalda områden. 

I anslutning härtill delgav Suzi Koken Knutsson en presentation av sig sj älv, 
som chef för Ronneby Kulturskola och sina tankar om att utveckla 
kulturskolan vidare och dess verksamhet ute i skolorna. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden noterar uppföljning för 2014-2015 och 
lägger den till protokollet med godkännande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
/.
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
22€ vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamot Erik Ohlson (V), Christer 
Stenström (M) och Lars Saagr (M); samt tjänstgörande ersättare Lennart 
Gustavsson (FP). 

Yrkanden 
2:e vise ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att Suzi Koken Knutsson, chef för 
Ronneby Kulturskola, får i uppdrag av utbildningsnämnden att framta nytt 
forslag till mål för Ronneby Kulturskola. 

Beslut 

Redovisningen av uppföljningen av mål för KulturPedagogiskt Centrum 
läsåret 2014-2015 kopplade till de av utbildningsnämnden fastslagna 
inriktningsmålen tas till dagens protokoll. 

Uppdrogs åt Suzi Koken Knutsson, chef för Ronneby Kulturskola, att framta 
nytt förslag till mål för Ronneby Kulturskola. 

Exp: 

Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 
Claes Andersson, fd chef Ku1turPedago giskt Centrum 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande WM?! l
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Utbildningsnämnden 

§ 103 Dnr 2015-000579 61 O 

Redovisning enligt uppfôljningsplan; Uppfëljning av 
enkätresultat. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för enkätresultat 2015; förskola, 
grundskola åk 3,6 och 9; samt gymnasieskolan år 2. 

Vårdnadshavares synpunkter inom förskolan har inhämtats. 89,6% av 
föräldrarna upplever att deras barn lär sig mycket och utvecklas på förskolan. 
94% trivdes i förskolan. 

Inom grundskolan har enkäterna i åk 3, 6 och 9 omfattat Trivsel och studiero 
i skolan, Kunskapsutveckling och stöd i skolan samt att Eleverna ska få gott 
stöd av sina lärare. Inom gymnasiet har enkäten omfattat elever åk 2. 

Nya enkäter kommer att skickas ut efter höstlovet. 

Deltar i debatten 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström 
(M) och Lova Necksten (MP). 

Beslut 

Redovisningen av enkätresultat enligt uppföljningsplan tas till dagens 
protokoll. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign 

g/ 
Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 104 Dnr 2015-000580 609 

Redovisning enligt uppfôljningsplan; Uppfëljning av 
Nationella Prov och betyg. 

Sammanfattning 
Kvalitetssamordnama Annika Forss och Fredrika Ter-Bosch Bjurek delgav 
nämndsledamöterna redovisning enligt uppföljningplan betr Nationella Prov 
och betyg. 

Delprovsresultat Nationella Prov åk 3 i svenska och matematik genomgicks 
och kommenterades, liksom resultat för Nationella Prov åk 6 och 9. Betr 
Nationella Prov och betyg är resultaten något sämre över lag. Kallingeskolan 
har noterbart sämre resultat än tidigare. Viss svårighet att jämföra med tidigare 
resultat noteras dock. 

Betyg för åk 6 och åk 9 redovisades. Fredriksbergsskolan, Espedalsskolan och 
Skogs gårdsskolan redovisar lägre resultat i svenska i åk 3. Riksjämförelserna 
väntas klara först senare under hösten. 

Behörighet till gymnasieskolan elever åk 9 i procent delgavs 
nämndsledamöterna. I snitt ses en 20 procentig ökning, vilket medför större 
belastning på IM. Meritvärde åk 9 är lägre än föregående år och sjunker från 
21 1,2 till 195,3. En direkt följd av de lägre resultaten ses i färre behöriga elever 
till gymnasiet. 

Sammanställning över genomsnittlig betygspoäng för nationella program 
delgavs nämndsledamöterna. Riksjämförelserna avvaktas varför en viss 
eftersläpning försvårar j ämförelserna i redovisningen. 

Diskussion fördes kring svårigheter att anställa speciallärare på gynmasiet. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice 
ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Saager (M), Ylva 
Ohlsson (SD) och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare Lennart 
Gustavsson (FP) samt ersättare Helen Fogelberg (M). 

Sida 

20(30) 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Redovisningen av Nationella Prov och betyg enligt uppföljningsplan tas till 
dagens protokoll. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetssamordnare grundskola 
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare gymnasiet 
Inger Hjort, bitr F ch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2015-09-17 

Utbildningsnämnden 

§ 105 Dnr 2015-000570 624 

Basprogram för Skolhälsovården i Ronneby kommun 
läsåret 2015-2016. Fastställande. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde förslag till fastställande av 
baspro gram för elevhälsans medicinska insater fr o m läsåret 2015-2016. 
Basprogrammet gäller fortlöpande tills utbildningsnämnden tar annat beslut. 
Förslaget har initierats av Bodil Ostgård, verksamhetschef för 
Skolhälsovården.. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer basprogrammet i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Deltar i debatten 
Nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Christer Stenström (M), Lars Saager 
(M) och Ylva Ohlsson (SD). 

Beslut 

Föreliggande förslag till basprogram för Skolhälsovården i Ronneby 
kommun läsåret 2015-2016 fastställes av utbildningsnämnden. 

Exp: 

Bodil Östgârd, Vch för Skolhälsovården 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 106 Dnr 2015-000581 026 

Personal - Arbetsmiljôfrâgor september 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtagen sjukstatistik. 
Kommunens totala sjukfrånvaro har ökat från juni 2014 (5,70%) till juli 
2015 (6,16%). 
Fôr utbildningsförvaltningen är dock sjukfrånvaron låg (3,99). 40,49% utav 
all frånvaro inom utbildningsförvaltningen utgörs av långtidsfrånvaro. Tidiga 
rehab.insatser tros vara en bidragande orsak till den låga sjukfrånvaron, 
enligt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Vidare informerade förvaltningschefen kring förestående 
medarbetarundersökning som genomförs den 7-23 oktober 2015, 
lärarrekryteringen och den strategigrupp för rekrytering som startats upp. 

Lägesrapport för situationen inom förskolan delgavs nåmndsledamöterna. 
Läget är just nu under kontroll och beredskap finns för att öppna ytterligare 
två avdelningar nästa månad, då läget väntas förändras. Förskolan Mosippan 
flyttats över till lokaler i Backarydsskolan från den l januari 2016. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lars Saager (M), 
Erik Ohlson (V) och Stefan Osterhof. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Justerandes sign 
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Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 107 Dnr 2015-000582 602 

Kurser och konferenser september 2015 

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

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 108 Dnr 2015-000583 600 

Förvaltningschefens rapporter september 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamöterna lägesrapport 
kring nyanlända. Vid SFI finns 300 elever inskrivna, 200 står på kö. För att 
temporärt lösa trycket har tre grupper startats upp. På Start Ronneby finns 79 
barn/elever inskrivna. 

Situationen är även ansträngd på IM där 142 elever finns inskrivna, på 
GrundVux/SVA finns 72 elever, Gymnasialt Vux 188 elever (kvällstid), på 
SärVuX 10 elever och på KAA finns 44 elever. 

Vidare rapporterade förvaltningschefen om inkommet beslut från 
Skolinspektionen över beslut om avslutat inspektion från Skolinspektionens 
granskning 2013. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamöterna Svenskt 
näringslivs ranking 2015, där en förbättring för Ronneby ses med en ökning 
på 57 punkter för skolans del. 

Ronneby kommun är proj ektägare i ett DELTA-samarbete kring näringsliv - 
skola. 

Deltar i debatten 
Nämndsledamötema Lova Necksten (MP) och Lars Saager (M, samt 
ersättare Helen Fogelberg (M). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MM KFC
l l
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 109 Dnr 2015-000584 000 

Delgivningsärenden september 2015 

Sammanfattning 
2015.611- 024 

Regeringskansliet: Lärarlönelyftet. 

2015.573 - O47 
Redovisning avseende rekvisition av statsbidrag för sommarskola 2015. 

2015.586 - 047 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper. 

2015.630 - 047 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för lågstadiesatsningen läsåret 2015- 
2016. 

20l5.625 - 114 
Polisanmälan ang stöld 2015-09-02--03 Gymnasieskolan Knut Hahn, 
Ronneby 
(Kl 125940-15) 

2015.587 - 

4123 
Egenkontroll enligt livsmedelslagen - Kontrollrapport för förskolan 
Eringsboda, Ronneby kommun. 

2015.569 - 600 
Skolinspektionen: Beslut gällande Skolinspektionens uppföljning efter 
tillsyn i Ronneby kommun. 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2015.603 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-08-27 (KF §204:2015): 
Konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun. 

2015.610 - 600 
Skolinspektionen: Information till huvudman om Skolinspektionens 
flygande granskning. 

2015.602 - 603 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-08-27 (KF §217:2015): 
Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) 
och Magnus Stridh (SD) ang antalet studie- och yrkesvägledare i 

grundskolan. 

2015.518 - 605 
Förvaltningsrättens dom (Målnr 3636-14) avs överklagat beslut gällande 
bidrag enl SL i form av tilläggsbelopp. Karl-Oskarskolan. 

2015.602 — 622 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-08-27 (KF §219:2015): 
Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) 
och Magnus Stridh (SD) ang möjligheten till kostnadsfria måltider för alla 
lärare i grundskolan. 

2015.566 - 670 
SAMARBETSAVTAL - Boskola för nyanlända i Ronneby kommun. 

2015.601 - 670 
Avtal avseende konsulttj änst tillståndsplikt utbildning av 
flygmekaniker/tlygtekniker. 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 5-08-17 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Artikel frän Hyresgästföreningens tidskrift Hem & Hyra aug 2015: Sliten 
standard b1evtip—top i Kallinge. Gymnasieskolan Knut Hahns programför 
inredning och design har renoverat två lägenheter i Kallinge i samarbete 
med Ronnebyhus. 

Utbildningsförvaltningen: Infoblad 2015-5.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande cm»
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§ 110 Dnr 2015-000585 O02 

Delegationsärenden september 2015 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2015-08-01— 
2015-09-14, delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-05-19—2015- 
08-27, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2015-08-06-2015-08-24 
och delegationsbeslut för Skolområde GyV 2015-08-13-2015-09-14, 
cirkulerade under sammanträdet. 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande mwx


