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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 111 Dnr 2015-000697 O41 

Uppfëljning av budget september 2015. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis kort från 
Budgetberedningens möte och tertialuppföljning 2. 
Vidare redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för av Ekonomienheten 
framtagen prognos för september 2015, vilken redovisar ett underskott 
motsvarande - 83 9Tkr. Resultaträkning, nettokostnad per verksamhet samt IKE 
och fristående verksamhet genomgicks och kommenterades. 
Förvaltningschefen betonar att alla statsbidrag som går att ansöka om noggrant 
bevakas. Nyligen erhölls beslut om erhållet statsbidrag för mindre barngrupper i 

förskolan. Ansökan har nyligen ingivits avs statsbidrag för Lärarlyftet HT 2015 
och Lägstadiesatsning 2015-2016. 
Av budgetkommentarema framgår att tidigare redovisade frågetecken kvarstår 
betr bla SF I:s, grundvux och förskolans utveckling, ökat antal studerande elever, 
ökat antal ensamkommande flyktingbarn mm. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist gör bedömningen att budget klaras, då ett 
lägre pro gnostiserat underskott än jmf med föreg månads prognos nu redovisas. 
Samtliga chefer har fått direktiv om restriktiv hållning. Förvaltningschefens 
uppfattning är att Utbildningsnämnden klarar Kommunfullmäktiges direktiv, dvs 
att tilldelad ram hålls. 

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

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp:
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 112 Dnr 2015-000577 610 

Uppfôljning enligt internkontrollplan 2015: Avgiftsfri skola. 
Förslag. 

Sammanfattning 
På Utbildningsnämnden givet uppdrag att rapportera hur informationen kring den 
avgiftsfria skolan kan förbättras, har förslag framtagits av bitr förvaltningschef 
Inger Hjort. 

Bedömning 
Förvaltningen avser att standardisera ett informationsbrev till vårdnadshavare som 
skolan ska använda för att informera om innebörden av beslutet kopplat till 
Skollagens skrivningar och beslut från Skolinspektionen. En FAQ kommer även 
att byggas upp på Utbildningsförvaltningens webb med allmänna frågor och svar 
på dessa. Till underlag finns de frågor som inkommit från allmänhet och personal 
kring hanteringen av den avgiftsfria skolan. 
Inforrnationsmaterialet kommer att översättas till så många språk som möjligt, 
genom att den egna resursen - samhällskommunikatörema -tas i anspråk. 
Arbetet med att färdigställa infoimationsmaterialet beräknas färdigställas 
successivt, med omedelbar start och med intentionen att allt material är klart 
under november 2015. 
Återrapportering enligt internkontrollplanen sker i januari för höstterminen 2016. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden godkänner förslag till fortsatt hantering enligt 
internkontrollplanen då det gäller den avgiftsfria skolan. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lars Saager (M) och 
ersättare Martin Engelsj ö (M) 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till fortsatt hantering enligt 
internkontrolplanen avs avgiftsfri skola.

~ 
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2015-10-15 KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamôterna J an-Eric Wildros (S), 
Christer Stenström (M), Lova Necksten (MP), Tim Svanberg (C), Marie Olsson 
(S) och Silke Jacob (C); samt ersättarna Martin Engelsjö och Helen Fogelberg 
(M)- 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på föreliggande 
tj änstemannaförslag avseende förändring av inriktning av hantverkspro grammet. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till förändring av inriktning av 
hantverkspro grammet. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, bitr F ch 
Ronny Mattsson, OC GyV 
Patrik Gustavsson, rektor Gymnasieskolan Knut Hahn 
Emilia J irle, rektor GKH, IM Vux/ Särvux

~ 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 113 Dnr 2015-000698 612 

Yrkesvux, Hantverksprogram, lärlingsutbildning. 
Nämndsdiskussion. 

Sammanfattning 
Rektorema Emilia J irle och Patrik Gustavsson har inbjudits till dagens 
nämndssammanträde för att diskutera gymnasieskolans program. 
Vidare har förslag till förändring av inriktningen av gymnasiets hantverksprogram 
framtagits, där programmet föreslås breddas med lärlingsutbildning. 

Bedömning 
Rektor Patrik Gustavsson, Gymnasieskolan Knut Hahn, informerade om 
problematiken kring Hantverksprogrammet. Ett vikande elevantal har noterats för 
programmets ”frnsnickeri”. Vidare anges att utbildningen inte anpassats till 
arbetsmarknaden. 

Gustavsson redogjorde för förslag till kursupplägg inför VT 2016, där uppstart av VUX Lärling (3 elevplatser) och GYM Lärling (5 elevplatser) föreslås. 
Kostnadsberäkning för ny inriktning delgavs nämndsledamöterna. 

Förslag till beslut 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till förändring av 
inriktning av hantverksprogrammet, genom att införa byggprogrammet med 
lärlingsplatser. 

l samband med ett ev bifall till föreslagen inriktning minskas lokalytorna på 
Tuvelyckan, vilken kan ge en årlig kostnadsminskning motsvarande 450 Tkr. 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom skolområdeschef Ronny 
Mattssons förslag om lärlingsutbildning och hantverk i kombination.

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 114 Dnr 2015-000699 612 

IM, EKB, Grundvux. N'a'mndsdiskussion. 

Sammanfattning 
Fortsatta nämndsdiskussioner med rektorerna Emilia J irle och Patrik Gustavsson 
hölls kring gymnasieskolans program IM, EKB och Grundvux. 
Bedömning 
Emilia J irle, rektor GKH, IM Vux/ Särvux, delgav utbildningsnämndens 
ledamöter en nulägesrapport kring IM. I dagsläget finns 147 elever inskrivna på 
IM, Varav 15 elever på yrkesintroduktion och 22 IMPRO-elever. Höstterminen 
2014 fanns 128 elever inskrivna. 
J irle betonar en ansträngd situation pg a det ökande antalet elever av skiftande 
nationalitet. I nuläget finns en socionom och tio lärare anställda. Vad gäller 
studievägledning (30 %) anses för lite resurs vara avsatt för IM-eleverna; även om 
uppstarten av Start Ronneby underlättat. 
Verksamheten vid KAA (Kommunala AktivitetsAnsvaret) syftar till att få tillbaka 
de elever som av olika skäl inte haft sin utbildning förlagd till skolan. Dessa 
elever finns nu på Navigatorcentrum. 
Introduktionsprogrammet (IM) och de olika SVA-nivåerna (Stegen) genomgicks 
och kommenterades. För att möta elevers behov har även en IM-filial anordnats 
genom statliga medel från Skolverket. I nuläget står 32 elever på kö. Behov finns 
av nya lokaler. Ett gott samarbete påtalas mellan socialtjänst, boende och polis. 
Risk föreligger dock för att verksamheten vid IM-filialen inte kan fortsätta om 
statsbidrag ej erhålls infor nästa år. 

J irle betonar att Ronneby kommun har ett IM som man ska vara stolta över. 
Lärarna är duktiga och engagerade; och den verksamhet bedrivs har gjort att 
eleverna är nöjda. Studiebesök har tagits emot från Gislaved, Olofström och 
Sölvesborg där verksamheten vid IM har visats upp. 
Vidare redogjorde J irle för verksamheten vid Grundläggande Vux, där det i 

september som mest fanns 102 elever inskrivna. I nuläget finns 92 elever 
inskrivna i oktober (25 elever står i prel. kö). Nytt intag sker i november månad 
2015. Ett ökande elevantal noteras alltså även är, med ökat behov av lärare som 
en följd av detta. 

SFI kommer fr o m januari 2016 att ingå i Vuxenutbildningen. En mer 
sammanhållen vuxenutbildning eftersträvas med ny kursplan och nationella 
delkurser.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
Nämndsledamôterna Lars Saager (M), Christer Stenstrôm (M), J an-Eric Wildros 
(S), Lova Necksten (MP), Ylva Olsson (SD) och Erik Ohlson (V); samt 
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S) och ersättare Martin Engelsjö (M). 

Beslut 

Informationen/Diskussionerna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, bitr Fch 
Ronny Mattsson, OC GyV 
Emilia J irle, rektor GKH, IM Vux/ Särvux 
Patrik Gustavsson, rektor Gymnasieskolan Knut Hahn 
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Utbildningsnämnden 

§ 115 Dnr 2015-000659 600 

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2016 

Sammanfattning 
Förslag till Sammanträdestider för Utbildningsnämnden âr 2016 har framtagits. 
Samtliga nämndssammanträden är förlagda till torsdagar. 
Förslaget har föregåtts av gemensamma diskussioner mellan samtliga 
nämndordförandena i de kommunala nämnderna. 
Diskussion fördes i utbildningsnämnden kring kollision mellan olika nämnders 
sammanträden, då fler ledamöter sitter i mer än en nämnd. 

Bedömning 
Prioritering har skett så att kollision mellan nämndssammanträdena och 
sammanträden i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige ej sker. 

Förslag till beslut 
Föreslås att föreliggande förslag till Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 
år 2016 fastställes; 

21 Januari 18 Augusti 

18 Februari 22 September 
17 Mars 20 Oktober 
21 April 17 November 
19 Maj 15 December 
16 Juni 

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

Utdragsbestyrkande Justerandess/rn L 
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Beslut 

RÛNNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 13(24) 
2015-10-15 

Utbildningsnämnden fastställer följ ande Sammanträdestider för år 2016; 

21 Januari 18 Augusti 

18 Februari 22 September 
17 Mars 20 Oktober 
21 April 17 November 
19 Maj 15 December 
16 Juni 

Exp: 

Enligt sändlista. 
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Utbildningsnämnden 

§ 116 Dnr 2015-000575 610 

Uppfôljning enligt lnternkontrollplan 2015; Mobbning och 
kränkande behandling. 

Sammanfattning 
I samband med uppföljning enligt internkontrollplan 2015 önskade 
Utbildningsnämnden diskutera det ökade antalet incidentrapporter vid 
Hobyskolan resp Skogsgårdsskolan, varför rektorema Thomas Masseck och 
Ulrika Lundin inbjudits till dagens nämndssammanträde. 

Bedömning 
Rektor Thomas Masseck, informerade inledningsvis kring ökat antal 
incidentrapporter vid Hobyskolan. Av de 23 rapporterna uppges hälften vara 
knutna till en elev. En annan anledning till att antalet ingivna incidentrapporter 
ökat beror också på att då bråk mellan elever uppstår skrivs individuella 
rapporter, varför bråk kan resultera i flera anmälningar vid ett och samma tillfälle. 

Rektor Ulrika Lundin, informerade kring de 33 incidentrapporter som upprättats 
vid Skogsgårdsskolan. Lundin anser att ett högt antal rapporter är ett kvitto på att 
lärare/personal verkligen ser vad som händer och inte låter detta passera. Vid 
Skogsgårdsskolan är merparten involverade pojkar och det mesta inträffar på 
skolgården. Om en elev utsätts flera gânger/Vid upprepade tillfällen lyfts detta upp 
hos personalen för extra vaksamhet. Förebyggande arbete tas upp till diskussion 
med bl a Trivselledarna (dvs elever som utbildats i rastaktiviteter i åk 4-6). 

Diskussion fördes även kring incidenter där elever kränker lärare och där lärare 
kränker elever. Från rektorernas sida framfördes önskemål om en Socialpedagog 
på varje skola som mest önskvärt. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att en översyn sker så att en 
övergripande gränsdragning sker gällande bedömningen av upprättande av 
incidentrapporter. Sarnsyn bör eftersträvas betr bedömningen kring 
incidentrapportering av mobbning och kränkande behandling.
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamöterna Tim Svanberg (C) och 
Ylva Olsson (SD); samt tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S). 

Beslut 

Informationen/Diskussionema tas till dagens protokoll. 

Exp : 

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

§ 117 Dnr 2015-000761 001 

Flexibel uppflyttning av elever i grundskolan. 
Ordförandeförslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens ledamöter har tillställts underlag till extrainsatt ärende ang 
förslag till flexibel uppflyttning av elever i grundskolan digitalt inför dagens 
sammanträde. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för sitt förslag till flexibel 
uppflyttning av elever i grundskolan. Denne föreslår att en utredning genomförs 
för att se konsekvenserna kring ett ev införande av detta. 
Ordföranden grundar sitt förslag på utbildningsminister Gustav Fridolin, som gett 
uttryck för regeringens åsikt att det finns anledning att ifrågasätta om elever ska 
betraktas som fárdigutbildade i grundskolan det år de fyller sexton även om de 
inte har fått tillräckliga kunskaper för att vara behöriga till gymnasieskolan. 

Bedömning 
För elever i grundskoleåldern som flyttar till Sverige gäller att de under de 
återstående klasserna efter ankomsten ska lära sig svenska, etablera sig i skola 
och samhälle samt behandla eventuellt kvarstående psykiska och fysiska problem. 
Dessutom ska de under kortare tid än infödda elever tillägna sig grundskolans 
kunskaper. För en del elever innebär detta att de kvarstående årskurserna är för få 
för att eleverna i praktiken ska bli klara med grundskolan. 
Om de ändå flyttas till gymnasieskolan riskerar de att behöva gå i kompletterande 
utbildning innan de kan antas till ett program. Det finns också risk att de i vuxen, 
yrkesverksam ålder drar med sig kunskapsluckor som aldrig täpps till. 
Det finns därför anledning att överväga att reformera elevers uppflyttning så att 
den både vad gäller flytt mellan klasser och i avlämningen till gymnasieskolan 
sker först efter bedömning av elevens kunskap i förhållande till målen. 
Således kan elever kvarstå i klasser som de ännu inte är klara med och även 
flyttas till nästa klass snabbare än normalt om de tidigare når kunskapsmålen. 
Vidare ska elever som inte uppnått behörighet till gymnasieskolan kvarstâ i 

grundskolan tills behörighet uppnåtts. 
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Utbildningsnämnden 

Avsikten med detta förslag är att nödvändigt stöd ska sättas in så tidigt att eleven 
kan lämna grundskolan med gymnasiebehörighet utan att behöva stå kvar i någon 
klass. 

Med detta synsätt är kompletterande grundskoleutbildning inom gymnasieskolans 
ram, såsom exempelvis IM-programmet, något som ska bekostas av den 
grundskola som eleven lämnat utan gymnasiebehörighet. 

Förslag till beslut 
Moderaterna i utbildningsnämnden föreslår mot bakgrund av ovanstående att 
förvaltningschefen får i uppdrag: 

att senast i december presentera en utredning som visar hur flexibel 
uppflyttning mellan klasser skulle kunna införas och 

att samtidigt beskriva vilka konsekvenser det skulle få 

Föreslâs att den första att-satsen får följande lydelse; 

att senast i december presentera en utredning som visar flexibelt 
inträde i klasser och hur flexibel uppflyttning mellan klasser skulle 
kunna införas. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamôterna J an-Eric Wildros (S), 
Stefan Osterhof (S), Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Ylva Olsson (SD) 
och Silke Jacob (C), samt tjänstgörande ersättare Helen Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till eget förslag; inkl 
tilläggsyrkande om viss justering i beslutstextens första att-sats. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag:

~ 

Justerandes signM Utdragsbestyrkande 

La! l
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~~ ~~ 
Utbildningsnämnden 

att senast i december presentera en utredning som Visar flexibelt 
inträde i klasser och hur flexibel uppflyttning mellan klasser skulle 
kunna införas, och 

att samtidigt beskriva Vilka konsekvenser det skulle få. 

Exp: 

Lennarth Förberg, NOrdf 
Tommy Ahlquist, F ch

I 

Justeraaäe/sÿn 

J y Î 

{Utdragsbestyrkande

~
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2015-10-15 

Utbildningsnämnden

J

\ 

§ 118 Dnr 2015—O00700 026 

Personal - Arbetsmiljôfrâgor Oktober 2015 

Sam manfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den pågående 
medarbetarundersökningen som genomförs den 7-23 oktober 2015. Vikten av 
att samtli g personal besvarar enkäten och att Svarsfrekvensen höjs påtalas. 

Vidare informerade förvaltningschefen kring det Förskolekansli som nu finns i 

lokaler på Gamla Teatern. Tre förskolechefer och administration är nu placerade 
här. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Utdragsbestyrkande vall
ï.
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Utbildningsnämnden 

§ 119 Dnr 2015-000701 602 

Kurser och konferenser Oktober 2015 

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

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll.

~ 

Justerandes si n Utdragsbestyrkande

\
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

.I 

l b? l l

I 

§ 120 Dnr 2015-000702 600 

Förvaltningschefens rapporter oktober 2015. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade om höjning av maxtaxans 
avgiftsnivåer genom indexering. Den högsta inkomsten som kommunen kan få 
ersättning för är 42 890 kr/månad under 2015. I januari 2016 kommer denna 
summa att höjas till 43 760kr/månad. 

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring uppstart av 2 
fsk.avdelningar (25 barn) fr 0 m januari 2016 i Påtorp. Översyn kommer även att 
ske betr behovet av ytterligare två fskavdelningar i Kallinge. I det senare fallet 
diskuteras en pavilj onglösning ev med placering i nära anslutning till 
Mumindalens förskola. 

Avslutningsvis informerade förvaltningschefen kring utbildningsdag den ll 
februari 2016 för nämnd och forskolechefer/rektorer kring pedagogiskt ledarskap. 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 
Tommy Ahlquist, Fch 

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 121 Dnr 2015-000703 000 

Delgivningsärenden oktober 2015 

Sammanfattning 
2014.113 - 600 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-24, 
Stadshuset, Ronneby (KF §235z20l 5); Besvarande av medborgarförslag från 
Föräldrarådet F redriksbergsskolan gällande tillbyggnad med tak på skolbyggnad 
för regnskydd. 

2015.586 - 047 
Skolverket: Beslut om beviljande av statsbidrag för mindre barngrupper i 

förskolan läsåret 2015-2016. 

2015.737 - 047 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag avs Lärarlyftet höstterminen 2015. 

2015.735 - 114 
Polisanmälan ang stöld 2015-09-27 Snäckebackssk0lan.(Dnr K1232983-15). 

2015.639 - 195 
Ansökan om EU-projekt: Delta Blekinge. 

2015.730 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-09-24 (KF §243:2015): Begäran 
om entledigande från Therese Lagerkvist (SD) som ersättare i 

Utbildningsnämnden. 

2015.731 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-09-24 (KF §245:2015): Begäran 
om entledigande från Ewa Karlsson (S) som ersättare i Utbildningsnämnden. 

2015.389 - 609 
Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende avseende inspektion på 
Blekinge Naturbruksgymnasium, Ronneby (2015/015226). 

Justeranfîÿén 1 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

2015.696 - 610 
John Mattsson: Email ang ny skola. 

2015.733 - 611 
Medfinansieringsintyg avs förbindelse för medfinansiär av projekt inom 
Tillväxtverkets program. 

2015.565 - 623 
Ôverklagan beträffande avslag på ansökan om busskort. 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 5-09- l 4 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Artikel från Hyresgästföreningens tidskrift Hem & Hyra aug 2015: Sliten 
standard blev tip-top i Kallinge. Gymnasieskolan Knut Hahns program för 
inredning och design har renoverat två lägenheter i Kallinge i samarbete med 
Ronnebyhus. 

Utbildningsförvaltningen: Infoblad 2015-5. 

Utdragsbestyrkande 

Í 
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Utbildningsnämnden 

§ 122 Dnr 2015-000638 002 

Delegationsärenden oktober 2015 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 201 -08-01—2015-10- 
08, delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-05-25—2015-08-26 , 

delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2014-10-17—2015-09-21 och 
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2015-06-25—2015-10-09, cirkulerade 
under sammanträdet.

~ 

Justerandes sig Utdragsbestyrkande


