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Sammanträdesdatum KOMMUN 2015-12-17 

Utbildningsnämnden 
Plats 00h tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl. 08.30——16.40. 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 
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J n-Eric Wildros (S) Tim Svenber (C) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-12-17 

Datum då anslaget sätts upp 2015-12-22 

Datum då anslaget tas ned 2016-01-13 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift ~ SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby. 

RosMarie Ronnehed 
Nämndsekreterare UN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



~~ ~~ 
Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

RONNEBY KOMMUN 2015-12-17 

Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordfërande 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Ylva Olsson (SD) 
Tina Lindqvist (S) 

Johnny Håkansson (S) 
Lennart Gustafsson (L) 
Kenth Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Linda Johansson (SD) 
Martin Engelsjö (M) Fro m kl 15.00 

Stefan Jönsson (RP) 
Ingrid K Karlsson (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
Johanna Månsson, rektor GKH Vux och Start Ronneby 
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 
Bosse Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet 
Bo Skandevall, utredare 

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
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Utbildningsnämnden 

§ 139 Dnr 2015-000927 041 

Uppfôljning av budget november 2015. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos för november 2015, vilken redovisar ett underskott 
motsvarande -375 Tkr. 

Resultaträkning, nettokostnader per verksamhet samt sammanställning över 
interkommunal ersättning och fristående verksamhet genomgicks och 
kommcnterades. Specifikation över intäkter redovisas närmare i samband med 
bokslutet. 

De frågetecken som tidigare redovisats kvarstår betr bla SFI:s‚ grundvux och 
förskolans utveckling, ökat antal studerande elever, ökat antal 
ensamkommande flyktingbarn mm. Förvaltningschef Tommy Ahlquist har 
dock gjort bedömningen att Budget 2015 klaras. 

Åtgärder, bl a återhållsamhet vad gäller inköp, prövning om inköp kan flyttas 
fram till 2016, återanställningsprövning av alla tjänster, kontroll så att intäkter 
kommer in på rätt år, samt allmän ekonomisk styrning från respektive chef. 

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

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

ÎusterandÿîW Utdragsbestyrkande 
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Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 
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Utbildningsnämnden 

§ 140 Dnr 2015-000937 041 

Information avseende Budget 2016 samt förslag till 
fördelning av statsbidrag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring Budget 2016-2017. 
Oförutsedda händelser under 2015 kommer att påverka Budget 2016 
beroende på volymökningar; extrem stor inflyttning av elever samt kostnader 
för fristående skolor med ca 4-4,5 Mkr (även där beroende på ökande 
elevantal). Förvaltningschefen betonar dock att merpartena av vad som 
tidigare äskats har erhållits. 

Vidare redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för förslag till 
fördelning av extra medel till mottagande- och integration av nyanlända. 
Inventering har gjorts som visar på ett stort behov av att förstärka 
verksamheterna, för att kunna ge alla barn och elever en bra utbildning och 
en god start i Ronneby. Inventeringen har gjorts i tre delar; 

l) Kostnader som uppstår mellan 2015 och 2016, dvs 
anställningar, de flesta visstidsanställningar, som gjorts 
under hösten 2015 för att klara verksamheten. Kostnaden 
belastar även budget 2016. 
Kostnad: 5 300 Tkr 

2) Behov av ytterligare förstärkningar av personal 2016, 
visstidsanställningar, med undantag lärartj änster. 

3) Övriga kostnader, exempel ökade hyror Soft Center, 
skolskjutskostnader Hallabro, Backaryd, Eringsboda, ev 
J ohannishus‚ pedagogiska hj älpmedel mm. 

Sammanställning och specifikation över behoven genomgicks och 
kommenterades. Den totala kostnaden enligt sammanställningen uppgår till 
16 194 Tkr. 

Förslag till beslut 
Förvaltningschefen föreslår att Utbildningsnämnden ställer sig bakom 
förslaget till extra satsningar samt hänskjuter ärendet till KF för beslut.

~ 

Justerandes sign 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Förvaltningschefen föreslår även att Utbildningsnämnden beslutar om att en 
ny prövning av insatserna inför hösten 2016 sker. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennart Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice 
ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Ylva Olsson (SD). 

Yrkande 
1:1 vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att UN ställer sig bakom förslaget till 
extra satsningar enl p.1,2 och 3; men med Viss justering av p.l och 2 (tre 
kvartal istället för halvår). Total kostnad blir då 22 329 Tkr. 

Beslut 

Informationen avseende Budget 2016 tas till dagens protokoll. 
Utbildningsnämnden beslutar bifalla föreliggande yrkande från Tim Svanberg 
(C) avseende förslag till fördelning av extra medel till mottagande- och 
integration av nyanlända (statsbidrag exkl nystartsjobb). 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden 

§ 141 Dnr 2015-000917 041 

Fastställande av plan fôr ekonomiarbetet âr 2016. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Förslag till tidplan för ekonomiarbetet inom Utbildningsförvaltningen under 
år 2016 har framtagits i enlighet med KF:s och Budgetberedningens direktiv. 

I anslutning härtill informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kort om 
den ekonomiska arbetsprocessen kring internbudget 2016-2017 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande tidplan för 
ekonomiarbetet under 2016. 

Beslut 

Föreliggande förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2016 fastställes. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 142 Dnr 2015-000962 041 

Överföring av budgetmedel avseende skogsvård från 
Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden. 

Sammanfattning 
Bosse Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet, redogjorde för 
skötseln och hanteringen av kommunens skog. Kompetensen finns inom 
Utbildningsförvaltningen men kommunens skog förvaltas efter beslut i 

Kommunstyrelsen av Tekniska förvaltningen. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till överföring av 
budgetmedel avs skogsvård från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden. 
Kommunfullmäktige har beslutat att all skog ska läggas under Tekniska 
förvaltningen; men att skolan ska få tillgång till den skog som behövs för 
utbildningen. 

I anslutning härtill informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring 
överenskommelse som träffats mellan Utbildningsförvaltningen och Tekniska 
förvaltningen i samband med ansvarsflytt av kommunens samlade 
skogsinnehav. 

Fërslag till beslut 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist ref. till Tekniska förvaltningens skrivelse 
och föreslår utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att överföra 
budgetmedel motsvarande 356 Tkr från kommunstyrelsen (Tekniska 
förvaltningen) till utbildningsförvaltningen (Driftsenheten Hoby lant- och 
skog). 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till överföring av 
budgetmedel avseende skogsvård från kommunstyrelsen till 
utbildningsnämnden. 

Justerandessign l Utdragsbestyrkande 
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Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, Fch 
Magnus Graad, Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten FK 
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Utbildningsnämnden 

§ 143 Dnr 2015—0O0481 4132 

Utredning om Blekinge Naturbruksgymnasiums 
utveckling. Redovisning och fërslag. 

Sammanfattning 
Utredare Bo Skandevall redogjorde för utredningsprocessen kring den 
utredning som skett av verksamheten vid Blekinge Naturbruks gymnasium 
(BN). Uppdraget har varit att utifrån skolans verksamhet i nuläget, ge 
underlag till hur skolan kan utvecklas och behålla den attraktivitet som man 
har idag. 

Utredningsarbetet baserades på att kartlägga BN:s avgörande fördelar ur ett 
elevperspektiv, stämma av hur utbildningen och dess inriktningar svarade 
mot arbetsmarknadens behov samt få en uppfattning om hur elevernas 
framtida efterfrågan utvecklats. 

Utredare Bo Skandevall redogjorde för sammanställning över antal behöriga 
antagna elever på naturbruksgyrrmasiet; liksom beläggnings grad i % under 
2011-2015. Prognosen för egna kommunen inkl antalet externa sökande 
elever indikerar på att det finns en väldig potential. 

På Blekinge Naturbruksgymnasium finns många engagerade lärare med 
specialistkunskper, vars kunskap måste tas tillvara, enligt Bo Skandevall. 
Den viktigaste tillgången för skolans framtid och utveckling är läraren. I 

utredningen ger Bo Skandevall förslag på olika utvecklingsområden. (S.26). 

Skolan stâr inför behovet att utvecklas vidare. Det är viktigt att man 
prioriterar vilka satsningar i närtid som behövs. En ofta omnämnd och av 
lärare accepterad investering är satsningen på en mj ölkrobot. Likaså nämns 
Active Stable, ett system för lösdrift av hästar, där foderstyrningen sker 
individuellt genom datorstyrda automater. 

Justerandes sign 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Utredare Bo Skandevall ger utbildningsnämnden följande rekommendationer 
att liga till grund för en strategi för framtiden; 

D Utred frågan om ytterligare pro grametablering. 
D Ta tillvara och säkerställ verksamheten för elever i behov av stöd. 
D Snarast tillsätta en stödgrupp/utvecklingsråd till rektor med uppdrag 

att prioritera gemensamma satsningar. 
D Stärk informationsinsatserna på bred front. 
D Kartlägg Vilken/Vilka områden som kan utvecklas till skolans 

specialiteter/regional centra för utbildning. 

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) föreslår att man vid framtagandet av 
strategin beaktar lveckors sommarkurs för högstadieelever, binäringen (för 
att försöka rädda det hotade biet) och biståndsarbete i någon form. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfter fram Active Stable och Mjölkrobot 
som tidigare varit föremål för utredning och behandlats i 

utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår; 

- Att utredningen sänds vidare till kommunstyrelsen som information. 
- Att förvaltningschefen fåri uppdrag att återkomma i januari med 

förslag till plan för arbetet med att skapa en strategi för hur Blekinge 
Naturbruksgymnasium ska bedrivas. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F ôrberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S). 
nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S), Erik Ohlson (V) och Ylva Olsson 
(SD), ersättarna Stefan Jönsson (RP) och Martin Engelsjô (M).
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar; 
- Att utredningen sänds vidare till kommunstyrelsen som information. 
- Att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma i januari med 

förslag till plan för arbetet med att skapa en strategi för hur Blekinge 
Naturbruksgymnasium ska bedrivas. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Bo Skandevall, utredare 
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruks gymnasium 
Bosse Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

§ 144 Dnr 2015-000761 001 

Utredning om flexibel uppflyttning av elever. 
Redovisning. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för verkställd utredning gällande 
flexibel uppflyttning av elever från grundskolan till gymnasiet. I sitt yttrande 
ref. Inger Hjort till SOU 2015:81 ”Mer tid för kunskap — förskoleklass, 
förlängd skolplikt och lovskola.” 

Skolhuvudmännen bestämmer om den förlängda skolplikten ska fullgöras 
inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan. 
Förslagen föreslås införas läsåret 2017/2018. 

Enligt 7 kap, 2 § Skollagen (2010:800) har barn som är bosatta i Sverige 
skolplikt. 

Av 7 kap. 3 § SkL framgår att alla skolpliktiga barn har rätt att få 
grundläggande utbildning i allmän skola. 

Av 7 kap, 4 § SkL framgår att skolplikten ska fullgöras i grundskolan. 
Av 7 kap. 12 § SkL framgår att om inte annat följ er av 13 eller 14 §§ upphör 
skolplikten vid utgången av vårterminen det nionde skolåret eller, om eleven 
går i specialskolan, det tionde skolåret efter det att eleven börjat fullgöra 
skolplikten. 

Av 7 kap. 13 § SkL framgår att för den elev som inte gått ut högsta årskursen 
när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 7 kap. 12 § SkL, upphör 
skolplikten istället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år. Frågan 
om skolpliktens förlängning prövas av hemkommunen. 
Av 7 kap. l4§ SkL framgår att för den elev som före tidpunkten, enl. 12- 
13§§, uppnår de kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform där 
eleven fullgör sin skolplikt upphör skolplikten. 

Av 7 kap. 15 § SkL framgår att en elev i grundskolan har rätt att slutföra den 
högsta årskursen, även om skolplikten upphör dessförinnan. En elev i 

grundskolan har också rått att efter skolpliktens upphörande slutföra 
utbildningen under ytterligare två år, om eleven inte har nått upp till de 
kunskapskrav som minst ska uppnås för respektive skolform. 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Generellt kan sägas att förskoleklass kvarstår som egen skolform och att 
skolplikten i princip blir 10-årig. Skolplikten kan förlänags högst ett år. 

Beslut om förlängd skolplikt tas av kommunen. Skolplikten regleras i 

Skollagens 7 kap. och ger ett utrymme redan i dagsläget, att besluta om en elev 
ska stanna kvar i grundskola eller avsluta tidigare. 
l utbildningsnämndens antagna delegationsordning är dessa beslut gällande 
skolplikt delegerade till rektor. Möjligheten finns alltså redan men är sällan 
använda i Ronnebys skolor idag. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F ôrberg (M), nämndsledamot Lova Necksten (MP) 
och tj änstgörande ersättare Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr F ch
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§ 145 Dnr 2015-000519 678 

Lokalutredning 2015. lnriktningsbeslut. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde inledningsvis kort för 
historiken i ärendet. Alliansens förslag till beslut utdelades. 

Bedömning 
Överläggningar har pågått i partigruppema och ett inriktningsbeslut avvaktas 
under utbildningsnämndens sammanträde. 

Förslag till beslut 
Alliansen har enats om att föreslå Utbildningsnämnden att besluta enligt 
följ ande: 
- att den långsiktiga inriktningen är etablerandet av ett nytt kunskapscentrum i 

centrala Ronneby. 
- att den nya skolorganisation ska utformas enligt utredningens alternativ 2 som 
omfattar årskurserna F-6 och därmed sammanhängande verksamhet. 
- att föreslå Kommunstyrelsen att ge i uppdrag åt Tekniska förvaltningen och 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen att i samråd med Utbildningsförvaltningen 
utreda förslag på placering av ny skola samt budget för genomförandet. 
Området ska vara stort nog att också kunna rymma ytterligare skolverksamhet. 
- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 
Utbildningsnämnden utredningsmedel om 200 tkr för geotekniska utredningar 
mm. 
- att framtida inriktning för årskurserna 7-9 utreds vidare med inriktning mot 
beslut i utbildningsnämnden under 2016. 
- att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma i januari med förslag till 
interimslösningar med tillhörande tidplan." 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 226 vice 
ordf J an-eric Wildros (S); samt nämndsledamötema Lova Necksten (MP), 
Ylva Olsson (SD) och Erik Ohlson (V).

~ 
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Utbildningsnämnden 

Yrkanden 
2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att den andra att-satsen ska utformas 
enligt Visionsgruppens förslag, att planberedningen ska ingå i tredje att- 
satsen och att den fjärde/näst sista att-satsen stryks. 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till J an-Eric Wildros (S) 
förslagsyrkande. 

Nämndsledamot Yla Ohlsson (SD) yrkar bifall till J an-Eric Wildros (S) 
förslagsyrkande. 

l :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till ordföranden Lennarth 
Förbergs (M) / Alliansens förslag. 

Erik Ohlson (V) yrkar bifall till J an-Eric Wildros (S) förslagsyrkande, samt 
har ett tilläggsyrkande till Wildros” förslag om att sista meningen i den tredje 
att-satsen tas bort. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till Erik Ohlsons (V) 
tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer Alliansens förslag mot 2:e Vice 
ordf J an-Eric Wildros (S) förslagsyrkande och finner att nämnden beslutat 
avslå detsamma. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall på Alliansens förslag röstar ja och de som bifaller 2:e 
Vice ordf J an-Eric Wildros (S) förslagsyrkande röstar nej.

~ 
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Lennarth Förberg, ordf. (M) 
Christer Stenström (M) 
Kent Karlsson (M) tj g.ers 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C) 
Helen Fogelberg (M) tj g.ers 

><><><><><>< 

Lennart Gustavsson (FP) tj g.ers 

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

Johnny Håkansson (S) tj g.ers 
Tina Lindqvist (S) tjg.ers. 

Rune Kronkvist (S) 
Erik Oh1son(V) 
Lova Necksten (M) 
Linda Johansson (SD) tj g.ers 

Ylva Olsson (SD) 

><><><><><><><1><>< 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej -röster. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla 2:e Vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S) förslagsyrkande avseende Lokalutredning 2015. 

Reservationer 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) , nämndsledamötema Christer Stenström (M) 
och tjänstgörande ersättare Kent Karlsson (M) reserverar sig mot beslutet.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande om att sista 
meningen i tredje att-satsen strykes och finner att utbildningsnämnden 
nämnden beslutat bifalla detta. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar: 
- att den långsiktiga inriktningen är etablerandet av ett nytt kunskapscentrum 
i centrala Ronneby. 
- att den nya skolorganisation ska utformas enligt Visionsgruppens förslag 
alternativ 4. 

- att föreslå Kommunstyrelsen att ge i uppdrag åt planberedningen, Tekniska 
förvaltningen och Miljö- och Byggnadsförvaltningen att i samråd med 
Utbildningsförvaltningen utreda förslag på placering av ny skola samt budget 
för genomförandet. 
- att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att tilldela 
Utbildningsnämnden utredningsmedel om 200 tkr för geotekniska 
utredningar mm. 
- att uppdra åt förvaltningschefen att återkomma i februari med förslag till 
interimslösningar med tillhörande tidplan." 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch

~ 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 146 Dnr 2015-000928 600 

Riktlinjer fôr nyanlända och flerspråkiga elever inom 
utbildningsnämndens verksamhetsområde grundskola 
och grundsärskola. Förslag. 

Sammanfattning 
Kvalitetssamordnare Annika Forss och rektor Johanna Månsson, GKH Vux 
och Start Ronneby, redogjorde för det förslag till riktlinjer som framtagits för 
nyanlända och flerspråkiga elever i grundskola och grundsärskola. 

Version l innehåller riktlinjer för grundskola och grundsärskola. Under Våren 
föreslås att riktlinjerna utökas med övriga verksamhetsområden som ligger 
under utbildningsnämnden. 

Den 1 januari 2016 införs nya bestämmelser i Skollagen om nyanlända elevers 
utbildning i de obligatoriska skolforrnerna. Den nya lagen säger att nyanlända 
elever har rät till utbildning inom de obligatoriska skolforrnerna enligt 
följ ande; 

o Mottagande i skolenhet bör ske senast en månad efter ankomsten. 
o Àrskursplacering och undervisnings grupp inom tvâ mânader. 

Kartläggning kommer att ske i tre steg enligt Skolverkets modell. Steg l och 2 
är lagstadgad del; till skillnad mot steg 3. Vidare redogjordes för ansvarsnivå 
och ansvarsområde. Lagändringen innebär ett utökat ansvar för Start Ronneby. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till Riktlinjer för 
nyanlända och flerspråkiga elever för utbildningsförvaltningens 
verksamheter. Version l innehåller riktlinjer för grundskola och 
grundsärskola. Under våren föreslås att riktlinjerna utökas med övriga 
verksamhetsområden som ligger under utbildningsnämnden. 

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

Justerarñây/ fi 
Utdragsbestyrkande 

f 

i 

4 

h 

j Ä i



~ ~~~ Sida R0 §(;J°:|n€Ifl\::l\:';'RADESPROTOKOLL 21 (31) 

KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Yrkanden 
2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall på framtaget förslag till 
riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i grundskola och 
grundsärskola. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S) yrkande. 

1:e Vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall på 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros 
(S) yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till riktlinjer för nyanlända 
och flerspråkiga elever i grundskola och grundsärskola. 

Exp: 

Johanna Månsson, rektor 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
Samtliga rektorer Grundskola/Gymnasieskola 

Justerandes si Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 147 Dnr 2015-000938 667 

SFI, Start Ronneby, ensamkommande flyktingbarn. 
Lägesrapport. 

Sammanfattning 
Inledningsvis mottog rektor Johanna Månsson utbildningsnämndens 
gratulationer till utnämningen ”Årets Humanist”. 

Rektor Johanna Månsson redogjorde för situationen inom SFI, Start Ronneby, 
IM, Modersmål och Grundläggande Vux. I nuläget står 193 bam/elever i kö 
till Start Ronneby. 

Vid SFI finns idag 370 elever, ca 70 elever står på kö. 120 ansökningar om 
modersmålsundervisning har registrerats. Vid IM finns i dagsläget 154 elever 
och till Vux Grundläggande står 133 elever på kö. 

Ca 250 barn finns, fördelade i 9-grupper, på förskolor och skolor. 

Ca 25—30 elever anländer per vecka och ska beredas plats på gymnasiet. Efter 
jul beräknas 400 elever finnas på SFI. 

Deltar i debatten 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 
nämndsledamötema Ylva Olsson (SD), Erik Ohlson (V) och Christer 
Stenström (M), samt tj änstögrande ersättare Lennart Gustavson (FP). 

Beslut 

Lägesrapporten tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Johanna Månsson, rektor

~ 
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§ 148 Dnr 2015-000820 610 

Fôrslag till lnternkontrollplan fôr Utbildningsnämnden 
âr 2016. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till internkontrollplan 
för år 2016, baserat pä de synpunkter som inkom frân nämndsledamôter vid 
föreg sammanträde i utbildningsnämnden. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för föreslagna förändringar 
avseende processområdena; 
Nytillkomna processområden är ”Skolplikten - Elevers rätt till skolgång 
(grundskola)”, ”skolskjutsning - Säkerhet för elever” och ”Säkerhetsrutiner 
för hot och våld vid förskole- och skolenheter” har tillkommit. 
De tidigare processområdena avseende ”Rektors pedagogiskt ledarskap”, 
”Avgiftsfri skola” och mottagande i särskola” har borttagits. ”Garanterad rätt 
till undervisning — Grundskola 7-9” har ersatts med ”Garanterad rätt till 

undervisning - Gymnasieskolan”. 
Processområdet ”Mobbning och kränkande behandling” behålls. 

Internkontrollplanen har även reviderats med anledning av ny skala - 
sannolikhet/konsekvens och totalpoäng - som fastställts av Kommunstyrelsen. 

Bedömning 
Vad gäller avgiftsfri skola hänvisas till klagomålsrutinen samt den 
inforrnationssida som inom en snar framtid kommer att läggas ut på den 
kommunala hemsidan. Utbildningsnämnden har tidigare tagit beslut kring 
detta 2015-10-13. (Hänv N§l12:2015.) 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros 
(S), Lova Necksten (MP), Christer Stenstrôm (M) och Rune Kronkvist (S), 
tjänstgörande ersättarna Lennart Gustavsson (FP) och Helene Fogelberg (M). 

Justerandes sign i Utdragsbestyrkande WK l
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Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer förslag till internkontrollplan för år 2016. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch f.v.distr. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 149 Dnr 2015-000939 O26 

Personal - Arbetsmiljôfrâgor december 2015 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerad kring tillsättningen av ny 
rektor vid Kallingskolan (F-6/Sär). Rektor Eskil Eskilsson tillträder sin tjänst 
den 7 januari 2016. 

Förvaltningschefen aviserade kommande förändringar i ledningsorganisa- 
tionen inom GyV inför hösten. Förvaltningschefen återkommer med närmare 
information längre fram. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign
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§ 150 Dnr 2015-000940 602 

Kurser och konferenser december 2015 

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

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 
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Utbildningsnämnden 

§ 151 Dnr 2015-000941 600 

Förvaltningschefens rapporter december 2015. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav utbildningsnämndens ledamöter 
Skolskjutsavtal 14/6. Förvaltningschefen kommenterade p.3.8 betr Vite. 
Under verksamhetsåret utsätts varje entreprenör för stickprovskontroller. 
Årlig genomgång sker med entreprenörerna i mars månad. Mindre tillbud 
rapporteras direkt till utbildningsförvaltningen. 

Nämndsledamot Christer Stenström (M) framförde synpukter på 
säkerhetskontroller av ej fungerande dörrar (autom. öppning och stängning), 
alkolås och handsfree. Om inte detta fungerar tillfredsställande eller helt 
saknas uppfylls inte kraven i skolavtalet. 

Datorsatsningen på GKH, Sjöarpsskolan och Blekinge Naturbruks- 
gynmasium har gått bra och alla gymnasieelever har nu tillgång till 
dator/lärverktyg. På natur-bruksgymnasiet har eleverna i vissa fall Ihpads 
eller mobiltelefoner. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att efter den senaste upphand- 
lingen finns nu de allra senaste traktorerna och skogsmaskinerna på Blekinge 
Naturbruksgynmasium. 

Datorsatsning på grundskolan återstår. 

Deltar i debatten 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Christer Stenström (M). 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll.
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Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 152 Dnr 2015-000942 000 

Delgivningar december 2015. 

2015.922 - 026 

Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende förande nationell tillsyn 
av skolor i Ronneby kommun. 

2015.915 - O47 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning hösten 
20 l 5 

2015.935 - 047 

Skolverket: Beslut om rekvisition om statsbidrag för omsorg på obekväm 
tid 2:a halvåret 2015. 

2015.737 - 047 

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för Lärarlyftet HT 2015. 

2015.969 - 047 

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för läxhjälp huvudmän 2015. 

201 5.573 - O47 

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för sommarskola eller undervisning 
under andra skollov (övriga lov) 2015. 

2015.963 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse genom klotter 201 5-1 120--1 1-23 
Skogsgårdsskolan. Dnr Kl51545-l5. 

//‘ 
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2015.958 - 114 

Polisanmälan avseende stöld 2015-1 1-15 Snäckebacksskolan, Ronneby. 
Dnr K1485068-15. 

2015.970 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse --2015-12-03 Snäckebacksskolan. Dnr 
K1544111-15. 

2015.639 — 195 

Beslut avseende stôd från Europeiska socialfonden. Avslagsbeslut. 

20l5.237 - 600 
Helen Fogelberg: Rapport från kontaktpolitikers verksamhetsbesök, 
Kallingeskolan 2015-11-18. 

Protokoll från F örvaltningssamverkans gruppen 201 5- 1 1-16 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Utbildningsförvaltningen: Infoblad 2015-6. 
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§ 153 Dnr 2015-000936 002 

Delegationsärenden december 2015 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015- 
11-09—2015-1 1-17 och delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2015-11- 
02-201 5-1 1-12 cirkulerade under sammanträdet.

~ 
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UTBILDN IN GSN ÂMNDEN N ä rvarolista 

Nr Namn Parti Närvaro 145§ rubrik xx§ LEDAMÖTER JA NEJ AVS JA NEJ AVS 
Lennarth Förberg 
Christer Stenström 
Lars Saager 
Tim Svanberg 
Silke Jacob 
Christian Mahrle 
Jan-Eric Wildros 
Stefan Österhof 
Marie Ohlsson 
Tina Lindqvist 
Rune Kronkvist 
Erik Ohlson 
Lova Necksten 
Magnus Stridh 
Ylva Olsson
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ERSÂTTARE 
Kenth Carlsson 
Helene Fogelberg 
Martin Engelsjö 
Emelie Olsson 
Lennart Gustavsson 
Stefan Jönsson 
Mari Holm 
Jonas Petersson 
Bengt-Christer Nilsson 
Johnny Håkansson 
Ingrid K Karlsson 

12. Anna-Karin Wallgren 
13. Sven-Olof Lindström 
14. Liz Stridh 
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