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Sammanträdesdatum

2017-09-21

Utbildningsnämnden
Plats

00h "d

Kallingesalen, Stadshuset,

Ronneby kommun

kl.

O8:30—15.50

Ledamôter

Beslutande

Se

särskild förteckning

Ersättare

Se

särskild förteckning

Övriga närvarande

Se

särskild förteckning

Justerare

Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2017-10-02
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›
V

Wildros (S)

ANSLAGIBEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits

Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-21

Datum dâ anslaget

sätts

anslag.

2017-10-03

upp

2017-10-25

Datum då anslaget tas ned

~
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tim Svanberg

(C), 1:e vice

ordförande/mötesordförande

Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande
Lars Sager (M)
Silke Jacob (C)
Stefan Osterhof (S)

Tina Lindqvist (S)

Rune

Kronkvist (S)

Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Magnus Stridh (SD)
Linda Johansson (SD)
Erik

Tjänstgörande ersättare

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

Johnny Håkansson

§§116-121,124,

(S)

128.

§§ 122-123, 125-127, 129-132

Anna-Karin Wallgren (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Anna-Karin Wallgren (S)
Tim Aulin (SD)

Tjänstemän

Tommy Ahlquist,
Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef
förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare

Gunilla Johansson,

ekonom
ekonom

Jeanette Mauritzsson,
Krister

Svensson, kvalitetsutvecklare

Lars Smedjebäck, systemförvaltare

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV
Johanna Månsson, rektor SFl
Katarina Dennerhed, rektor Vuxenutbildningen
Övriga

aw

Justerandes sign/

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
Fredrika Ter-Borch Bjurek, Lärarnas Riksförbund

Utdragsbestyrkande

(el§ 116)
(el § 116)
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000337 005

§ 116

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande
Upphandling av digitalt lT stöd för skolan. Förslag.

Ärendet är omedelbart justerat.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Krister Svensson och systemförvaltare Lars Smedjebäck
redogjorde för forslag gällande upphandling av digitalt IT-stöd för skolan.
Skolans digitalisering är en viktig del i skolans utveckling. Syftet är att skapa
en god digital miljö för såväl personal, elever som vårdnadshavare, med
utgångspunkt från behov i verksamheten.

Underlaget avseende upphandling av

digitalt IT-stöd för

skolan är indelat

i

fyra delar;

A.

Förfrågningsunderlag for elev- och skoladministration

B

Förfrågningsunderlag för schema och omsorgsschema

C.

Förfrågningsunderlag för pedagogiskt IT-stöd Förskola/ Grundskola

D

.

F örfrågningsunderlag för pedagogiskt IT-stöd för Gymnasieskola/
Vuxenutbildning.

Redogörelse lämnades för projektgruppens arbete med framtagning av
allmän kravspecifikation, anbudsutvärdering mm. Tidsplan delgavs
nämndsledamöterna.

Förslag

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlaget avseende
digitalt IT-stöd för skolan enligt bilagor A, B, C och D.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar mötesordföranden

Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric

Wildros (S), nämndsledamöterna Lova NecksteniMP), Erik Ohlson (V),
Lars Sager (M), Rune Kronkvist (S) och Stefan Osterhof (S).

M
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Yrkand en
Môtesordf Tim Svanberg (C)

föreslår att ärendet direktjusteras

Mötesordf Tim Svanberg (C) finner

om direktjustering.

att

.

utbildningsnämnden bifallit yrkandet

Beslut
Utbildningsnämnden

fastställer

föreliggande förfrågningsunderlag gällande

digitalt IT-stöd för skolan.

Ärendet är justerats omedelbart.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Krister Svensson, kvalitetsutvecklare

Lars Smedjebäck, systemförvaltare
Annette Karlsson, upphandlare
Carina Andersson, IKT-strateg FK

Justerandes

~

K

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 117

Dnr 2017-000341 041

Uppfôljning av budget 2017, Tertial

2.

Redovisning.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd
budgetuppföljning Tertial 2, Vilken redovisar ett prognostiserat underskott
motsvarande -4 299 Tkr. Nettokostnader per verksamhet genomgicks och
kommenterades. Ett kraftigt underskott noteras för grundskolan beroende på
att fler elever än beräknat sökt fristående skolor. Av budgetkommentarerna
framgår att underskottet även har sin grund i betydande volymförändring

inom

alla enheter.

Fler grundskoleelever har valt fristående grundskolor än vad som förväntats.
Prognosen för IKE (fristående verksamheter) avviker negativt mot budget
och underskottet för IKE uppgår till -4,2 Mkr netto.

Ökade kostnader kommer att uppstå under hösten 2017,

bl a

pga

flytt

av

elever från Start soft till Backaryd, Hallabro och Eringsboda.
Utbildningsnämnden har erhållit kompensation för hyra av paviljonger samt
vissa andra kostnader.

Förvaltningschefen uppger

mycket svårbedömda.

att

prognosen år osäker då intäkterna for

året är

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger i skrivelse
o

Anställningsstopp, konsekvens, mycket stor oro

att

i

möjliga åtgärder

är;

verksamheten,

kommer inte att minska kostnaderna mycket under 2017, då de flesta

nyanställningar är gjorda,
o
Vikariestopp, konsekvens, ökad belastning på ordinarie personal, på
sikt ej acceptabelt, kan minska kostnaderna med 200-300 tkr under resten av
året.

Köpstopp, konsekvens, oro i verksamheten, skulle möjligen kunna
minska kostnaderna med 100 - 200 tkr
o
”Effektiviseringar i vardagen”, dvs de möjligheter som hela tiden
uppstår i verksamheten
o

a»

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Samtliga chefer är medvetna om prognosen, och var och en gör det som kan
göras för att få ner kostnaderna till den av Kommunfullmäktige beslutade
ramen för Utbildningsnämnden.

Deltar debatten
i

debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros
(S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V), tjänstgörande
ersättarna Martin Engelsjö (M) och Johnny Håkansson (S).
I

Yrkanden
Mötesordf Tim Svanberg (C) föreslår att utbildningsnämnden tar

dagens protokoll och konstaterar att även om underskottet
kvarstår denna månad så har det sjunkit med ca 1,4 Mkr sedan föregående
månad. Då underskottet minskat och förvaltningschefen redovisat arbetet
med att uppnå tilldelad budget, föreslår vi inga ytterligare åtgärder i
dagsläget.
redovisningen

till

Beslut
Redovisningen av Tertial 2

tas

till

Utbildningsnämnden konstaterar

månad så har det sjunkit med ca

dagens protokoll

att

1,4

även

om underskottet kvarstår denna

Mkr sedan föregående månad. Då

underskottet minskat och förvaltningschefen redovisat arbetet med
tilldelad budget, föreslår inga ytterligare åtgärder i dagsläget.

Exp:

Budgetberedningen

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten

Justerandes sign,

Wat
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Utbildningsnämnden

§ 118

Dnr 2017-000342 61 O

Uppfôljning enligt internkontrollplan 2017: Mobbning
och kränkande behandling - ätgärder. Redovisning.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för framtagen rapport gällande
uppföljning enligt internkontrollplan; Mobbning och kränkande behandling.

Bedömning
Förebyggande och särskilda insatser inom grundskolan, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen kommenterades. Alla enheter arbetar aktivt mot
mobbning och kränkande behandling. Planer och rutiner för rapportering och
särskilda insatser finns vid mer akuta händelser.

Förslag
Föreslås

till

att

beslut

utbildningsnämnden

tar

redovisningen

till

dagens protokoll.

Deltar debatten
i

debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros
(S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Rune Kronkvist (S); samt
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S).
I

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

WW till!

Justerandes sign
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Utbildningsnámnden

§ 119

Dnr 2017-000344 610

Uppföljning enligt internkontrollplan 2017:
Säkerhetsarbetet. Redovisning.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för framtagen rapport gällande
uppföljning enligt internkontrollplan avseende Säkerhetsarbetet.

Bedömning
Alla enheter har rutin för arbete vid hot och våld mot enheten. Det finns
dock vissa utvecklingsområden som det behövs arbeta vidare med;

Behov av ett system

o

för att snabbt

kunna få ut meddelande

till all

personal.

Rutiner gällande att ex hantverkare ska anmäla sig till expedition
eller anvisad administratör behöver ses över. Ett problem där det inte
finns expedition eller administratörer på plats all skoltid.

De flesta skolenheter behöver byte av inbrottslarm och
moderniserade nyckelsystem för att säkerheten ska fungera

fullt ut.

För närvarande finns inga inrymningslarrn ute på enheterna. (Endast
utrymningslann.)
anslutning härtill informerade skolområdeschef Ronny Mattson kring
säkerhetsarbetet på Gymnasieskolan Knut Hahn. Ett säkerhetssystem med
I

fr om måndag den 25 september 2017 på gymnasieskolan.
Huvudentrén hålls öppen mellan kl 07.30-08.30.
Därefter är gymnasieskolan låst och besökare hänvisas till dörrklocka, där
personal möter upp och besökaren tilldelas ett besökskort.

ID-brickor införs

Rutin för skollegitimation har framtagits.
Ansökan om tillstånd för kameraövervakning har ingivits till Länsstyrelsen
Blekinge län. Preliminär tidsplan har framtagits. Kameraövervakningen är
planerad vara igång Vecka 44.

Justerandes

sig n
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Fërslag
Fôresläs

beslut

till

att

redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Deltar debatten
i

I debatten deltog mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Rune Kronkvist (S), Lova
Necksten (MP), Magnus Stridh (SD) och Erik Ohlson (V), samt
tjänstgörande ersättare J ohrmy Håkansson (S) och Helene Fogelberg (M).

Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV
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Utbildningsnämnden

§ 120

Dnr 2017-000343 610

Uppföljning enligt internkontrollplan 2017:
Personalförsörjning grundskolan. Redovisning.
i

Sammanfattning
Ärendet utgår och hänskjuts
2017.

Justerandes

ﬁ

g

751»

till

utbildningsnämndens sammanträde i oktober

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000345 610

§ 121

Uppfôljning enligt internkontrollplan 2017: Fungerande
nätverk Kunskapskällan och Cela. Redovisning.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för framtagen rapport gällande
uppföljning enligt internkontrollplan; Fungerande nätverk - Kunskapskällan
och Cela. Hela Kunskapskällans verksamhet bygger på teknik och nätverk,
varför de har ständig kontroll på detta. Det finns idag inte några problem
med nätverket då allt fungerar utmärkt.

Bedömning

bekymmer med uppkoppling kvarstår idag inte detta
problem, utan allt fungerar som det ska. Några rapporterade avvikelser
Efter inledande

förekommer inte.

Förslag
Föreslås

till

att

beslut

utbildningsnämnden

tar

redovisningen

till

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

‚Wim!

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

l

dagens protokoll.
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§ 122

Dnr 2017-000320 007

Fôrslag till yttrande ôver Revisionsrapport Uppfëljning av 2014 och 2015 ärs granskningar.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag
följ ande framförs;

till

yttrande

i

vilket

”EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört.
granskning. Syftet med granskningen är att följa upp om och på vilket sätt de

synpunkter och iakttagelser som gjordes i granskningsrapporterna har
beaktats av kommunstyrelsen, nämnder och helägda kommunala bolag. För
Utbildningsnämnden avser uppföljningen ”Granskning av rektorernas roll
som pedagogiska ledare (20l5)”.

Revisionens sammanfattande bedömning är ”att utbildningsnämnden till stor
del har beaktat revisionens rekommendationer. Vi grundar vår bedömning på
att nämnden har genomfört ett seminarium för att nå fram till en gemensam
syn på rektorers roll och uppdrag, att en uppföljning av
ledningsorganisationen har genomförts som kartlägger områdeschefernas
funktion. Vi grundar även vår bedömning på att förvaltningen utbildar
rektorer i förvaltningens analysverktyg för att de i sin tur ska kunna stötta
lärare i analysarbetet avseende lärarnas resultat.”

Sammanfattningsvis ser vi positivt på revisionens granskning och uppfattar
det kvalitetsarbete vi utvecklat och fortsatt utvecklar är rätt väg att gâ i en
komplex organisation med mål- och resultatstyming. ”
att

Fërslag

beslut
Föresläs att Utbildningsnämnden
till

ställer sig

bakom

detta förslag

över revisionens granskningsrapport och antar det som
Revisionen.

lwdragsbestyrkande

í

í

sitt

till

svar till

yttrande

14(35)

~~~~

RONNEBY

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

2017-09-21

Beslut
ställer sig

bakom

detta förslag

revisionens granskningsrapport och antar det

som

sitt

Kommunstyrelsen
Revisionen

Tommy Ahlquist, Fch
Inger Hjort, bitr Fch

WW

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

l

I

yttrande över
svar till Revisionen.

till

Exp:

~
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§ 123

Dnr 2017-000354 005

Leasing resp köp av datorer 1:1. Redovisning av
kostnader och förutsättningar. Information.
Sammanfattning
IKT-pedago g Jesper Rhen informerade kring skillnader i kostnader vad

av datorutrustning l-l Av underlaget
framgår att leasing är något dyrare, då denna kostnad tillkommer utöver
sj älva inköpskostnaden for datorutrustningen.
gäller inköp alternativt leasing

.

Deltar debatten
i

I debatten deltog 2:e vice ordf J an-Eric WIldros (S), nämndsledamötema
Rune Kronkvist (S), Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Lars Sager

(M) samt tjänstgörande

ersättare

Martin Engelsjö (M).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Jesper Rhen, IKT-pedago g

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 124

Dnr 2017-000346 630

Ansôkan om godkännande av enskilt driven

pedagogisk omsorg. Familjedaghemmet Hjorten.

Sammanfattning

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort informerade om inkommen ansökan om
tillstånd för enskilt driven pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg erbjuds
istället för
I sitt

kommunal

förskola eller fritidshem.

förslagsyttrande anför bitr förvaltningschef Inger Hjort

följ ande;

”Lågiégléring
Skollagens 25e kap

Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola ellerfritidshem
2 §

Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk

omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas
önskemål om verksamhetsforrn. Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk
verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.
Bidrag
10 § Den kommun där en enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § ska efter ansökan
besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om l. huvudmannen har förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
'

2.

verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,

3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande
verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för enligt 13
§ andra stycket, och

4. avgifterna inte är oskäligt
'

höga.

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret
i

första stycket 3 inte är uppfyllt,

om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.

Kommunen har tillsyn över verksamheten och kommunens beslut om
godkännande och bidrag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.
Detta

Justerandes

ett

nämndsbeslut och inte delegerat

Utdragsbestyrkande
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Förskolechef Linda Johansson har gjort verksamhetsbesök i augusti 2017
varvid hon tillsammans med sökande gått igenom kommunens kravlista på
verksamheten. Förskolechefen bedömer att verksamheten är av den kvalitet
”
att godkännande kan lämnas.

Bedömning
Baserat på inkommen ansökan och bilagor är bedömningen att sökanden
uppfyller kvalitets- och säkerhetskraven för enskilt driven pedagogisk
omsorg och därmed kan beviljas godkännande.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden beviljar ansökan och godkänner enskild
pedagogisk omsorg for familjedaghemmet Hjorten, Ronneby för 6.0 platser,
och därmed kommunala bidrag enl. riktlinjerna fr om 2017-11-01.
till

Deltar debatten
i

debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros
(S) och tjänstgörande ersättare Martin Engelsjö (M).

I

Beslut
Utbildningsnämnden beviljar ansökan och godkänner enskild pedagogisk
omsorg för familj edaghemmet Hjorten, Ronneby för 6.0 platser, och dänned

kommunala bidrag

enl. riktlinjerna fr

om 2017-11-01.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Inger Hjort, bitr Fch
Linda Johansson, Förskolechef
Josefine Rylandersson, Familjedaghemmet Hjorten

Justerandes sign
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§ 125

Dnr 2017-000355 615

Kvalitetsarbetet inom vuxenutbildningen. Redovisning.

Sammanfattning
Rektor Johanna Månsson, SFI och Katarina Dennerhed, rektor
Vuxenutbildningen, redogjorde för framtagna kvalitetsrapporter resp
verksamheter.

Vuxenutbildningen utgörs numera av två olika skolformer, kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Vid SFI finns idag 500
elever, på grundläggande och gymnasial nivå 520 elever.

Nämndsledamötema delgavs en sammanställning över år 2016, förslag på
uppföljning av verksamheterna inom vuxenutbildningen och
utbildningsnämndens mål. Nämndsledamötema delgavs framtagen statistik,
resultat

och analyser.

Vad gäller sistnämnda kommer ett förslag till förändring av nämndens mål
att lyftas

upp

till

behandling i utbildningsnämnden framöver.

En sammanfattning över hur kvalitets gruppen vill att kvalitetsarbetet inom

vuxenutbildningen ska utformas delgavs också nämndens ledamöter.

Deltar debatten
i

debatten deltog mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf an-Eric
WIldros(S), nämndsledamöterna RuneKronkvist (S), Stefan Osterhof (S),
Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M).
I

Beslut
Redovisningen

a)»

Justerandes

tas

till

dagens protokoll.

sign/ii
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Exp:
Johanna Månsson, Rektor Sñ
Katarina Dennerhed, Rektor Vuxenutbildningen
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§ 126

Dnr 2017-000356 617

Placering av grundsärskolans träningsverksamhet.
Fërslag.
Sammanfattning

Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist om
problematiken att det inte går att inrymma träningsskolan i den nya skolan på
Kvarterat Svarven. Med anledning härav har bitr förvaltningschef Inger
Hjort fått i uppdrag att snabbutreda frågan om lokalmässig lösning för
grundsärskolans träningsskola.

Bedömning
Bakgrunden

är att

Ronneby har fått en volymökning av barn/elever till

grundsärskolans målgrupp de senaste åren. Beräkningen är att antalet elever i
behov av särskola/träningsskola kulminerar ht 2018, med de barn/ elever vi
har kännedom om i dagsläget. Vi betonar att den uppskattade volymen elever
bygger på professionens antaganden om särskoletillhörighet. Samtliga barn
är ännu inte utredda och därmed inte formellt antagna i Särskolan.

Beräkningarna bygger på uppgifter från förskolan, grundskolan och
handikappomsorgens verksamheter.

Inom grundsärskolan finns den särskilda inriktningen träningsskola.
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller
delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar
träningsskolan fem ämnesområden.

Skollagen, skolförordningen och läroplanen för grundsärskolan ska ligga
grund för hur verksamheten styrs. Den totala undervisningstiden regleras
ll kap. 7 § skollagen som från den l juli 2016 anger att den totala
undervisningstiden för varj e elev i grundsärskolan ska vara minst 6 890
timmar. För en elev i inriktningen träningsskolan ska den totala
undervisningstiden vara minst 6 665 timmar.

till
i

Eleverna har stora funktionsnedsättningar även motoriskt. Detta betyder att
utrustning i form av tekniska hjälpmedel, rullstolar, lyfthj älpmedel behöver
få plats

Justerandes sign

W

i

lokalerna.
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Antalet elever inom giundsärskolans träningsskola har varit litet de senaste
åren. En elev (1) är placerad i Karlskrona kommuns verksamhet,
Solbackaskolan. Denna elev går i åk 6 ht 17. Ingen skarp skiljelinje går
mellan grundsärskolan och träningsskolan. Den framtida bedömningen av
eleverna på individnivå är högst osäker.

Prognos

elevtal

2017-2020

Prognos

Ht 17å(Iå17/18)

Ber födelseår 2002 -2010

Âk 1-9/10

Grundsär

17

til/kommer

Âk

1-

9/10 Träningsskola
tillkommer

Ht 18

(lå

18/19)

2003- 2011

Ht 19

(lâ

19/20)

2004-2012

14

10

4

1

26

18

HT 20 (lå 20/21)
2005 - 2013
10

5
1 elev

Totalt

K-na

i

22

18

Tabell elevtalsberäkning

Av tabellen framgår att elevtalen toppar ht 2018. Kommande ”säkra”

prognoser bygger på de barn som f.n. finns i kommunen. I gruppen finns en
hög andel elever som är nyanlända. Vi kan inte med säkerhet säga att dessa
familj er stannar kvar i Ronneby. Inte heller det motsatta, att inte flera
kommer till Ronneby. Enlig beräkningarna kommer antalet elever ht 2018 att
Vara 8 + l elev placerad i Karlskrona. Det är oklart om intresse finns från
familj en att flytta över eleven till Ronneby kommande år. E u finns inte

möjligheter

att

köpa skolplatser

för fler elever

i

Karlskrona.

Den beräknade

årskostnaden för en sådan lösning är ca 500
interkommunal ersättning och skolskjuts).

tkr/ elev (inkl.

omständigheter gäller Skollagen och kommunens ansvar för bra
lösningar och skolgång även för dessa barn. Lokallösningar bör eftersträvas,
där det finns barn/elever i åldersadekvata sammanhang i närheten. Denna
aspekt bör vägas in i framtida placering.

Under

alla

i ”träningsskola” i tillfälliga lokaler e ök med
handikappomsorgs korttidsverksamhet. Lokalen ligger på
Friskyttevägen i Ronneby, helt nära Igelkottens och Ekorrens förskola. Den
lokal som används till korttids är likadant byggd som Igelkotten. Båda är lplansvillor, en gång byggda till gruppbostäder.

Ht 2017

är 5 elever placerade

socialtjänstens

¡WWW!
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Man upplever sig mycket trängbodd

i

lokalerna. Inga lokalaltemativ finns

i

Kallingeskolan eller annan skola. Elevtalen fluktuerar även i grundsärskola
Kallinge, varför individuella lösningar självklart ska göras med tanke på
barnets/ elevens bästa.

Förslagen
1.

2.
3.

4.

till

att:

Igelkottens förskolas barn omtlyttas till den nya förskolan på Norra
Hulta i januari 2018. Avståndet från nuvarande förskola till Norra
Hulta är kort och bedöms inte föra med sig några olägenheter för
redan placerade. (Personalens omflyttning hanteras av berörda

chefer på optimalt sätt.)
Lokallösningen i Igelkotten möjliggör en utökad verksamhet för
träningsskolan under några års tid.
Lokalerna på Friskyttsvägen kan fortsätta att användas till
träningsskola och korttids för nägra barn under samma tid i ök med

handikappomsorgen.
Planering för helt anpassade och nya lokaler

till

träningsskolan kan

samband med ex vis Skogsgårdsskolans ombyggnad till
förskola. Tiden medger bättre planeringsförutsättningar i kommande

göras

5.

lösning innebär

i

i

lokalproj ekteringar (Framtidens skola)
Igelkottens lokaler kan återgå till förskola

alt.

annan användning

efter

detta.

Samråd har skett med verksamhetschef Jörgen Nilsson,

socialtjänsten

i

ärendet.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

ställer sig bakom ovan förslag till lösningar
gällande °'träningsskoleverksamhet” i Ronneby kommun. Finansieringen av
verksamheten sker i stort inom ramen. Kostnaden för personal ligger dock i

budgetäskandet 201 8.

Deltar debatten
i

debatten deltog mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric
(S), nämndsledamôterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V), samt
tjänstgörande ersättare Martin Engelsj ö (M).
I

Wildros
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Yrkanden
2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar
förslagsformuleringen.

att

formuleringen

”i stort” stryks

i

Nämnden bifaller föreliggande förslag enligt 2:e vice ordf J an-Eric Wildros
(S) yrkande.

Beslut
ställer sig bakom föreliggande förslag till lösningar
'”träningsskoleverksamhet”*
gällande
i Ronneby kommun. Finansieringen av
Verksamheten sker inom ramen. Kostnaden för personal ligger dock i

Utbildningsnämnden

budgetäskandet 2018.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Inger Hjort, bitr Fch
Charlotte Kansikas, Skolområdeschef Ronneby
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§ 127

Dnr 2017-000150 600

Verksamhetsredogörelse kvalitetsgranskningen
Huvudmännens klagomälshantering Dnr 400-2016:6994
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort informerade kring Skolinspektionens beslut
efter kvalitetsgranskning av huvudmannens klagomålshantering vid Ronneby
kommun. Senast den 15 januari 2018 ska redovisning ske till
Skolinspektionen, över vilka åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade

utvecklingsområdena. Däribland forbättringsarbete vad gäller inkomna
synpunkter och klagomål.

Beslut
Informationen

tas

till

dagens protokoll.
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§ 128

Dnr 2017-000314 600

Sammanträdestider fôr Utbildningsnämnden 2018
Sammanfattning
Föreliggande förslag till Sammanträdestider för Utbildningsnämnden
överlämnas till nämnden for fastställande;

25 januari

23 augusti

22 februari

20 september

22 mars

18 oktober

19 april

15 november

17 maj

13 december

14 juni

Bedömning
Nämndssammanträdena är förlagda till torsdagar, vilket är den veckodag
som inom Utbildningsförvaltningen är utsedd till utbildnings-,
sammanträdes- och konferensdag.

Utbildningsnämnden är synkroniserade med
Förvaltningssamverkans gruppens sammanträden. Samråd har skett med
Miljö- och byggnadsnämnden; samt tagits upp till diskussion i SUS-enhetens
Nämndsekreterargrupp.

Sammanträdesdatumen

Förslag

för

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag som
fastställer Utbildningsnämndens Sammanträdestider för år 2018.
till

sitt

eget och

Deltar debatten
i

I

debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros
nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V).

(S),

Justerandes signf/
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Utbildningsnämnden

Yrkanden

Mötesordförande Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag
sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2018.

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar
sammanträdestiderna kan

att

om

ärendet återremitteras då

komma att kollidera med andra nämnders.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall till mötesordföranden Tim
Svanbergs (C) förslag och avslag på nämndsledamot Lars Sagers (M)
yrkande

om återremiss.

Propositionsordning
Mötesordf Tim Svanberg (C) ställer sitt bifallsyrkande mot nämndsledamot
Lars Sagers (M) yrkande om återremiss mot varandra.
Mötesordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla
föreliggande förslag om Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2018.

Beslut
Utbildningsnämnden

fastställer föreliggande förslag

till

för är 2018.

Exp:

Nämndsledamöter och ersättare

Förvaltningssamverkans gruppen
Informationsenheten

Justerandes

sig
„I?

~
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Reservationer
Nämndsledamot Lars Sager (M)
eget förslag

om återremiss.

reserverar sig

mot beslutet till förmån

för

Nämndsledamöterna Magnus Stridh (SD) och Linda Johansson (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för nämndsledamot Lars Sagers (M)
förslag

Justerandes ign

‚

a“!

om återremiss.
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§ 129

Dnr 2017-000020 O26

Personal och arbetsmiljöfrågor 2017
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamöterna framtagen

BO-statistik över placeringar och personalbemanning. Förvaltningschefen
bedömer att placering inom två månader, inom Kommunfullmäktiges mål,
klaras till våren under förutsättning att samtliga tillfälliga avdelningar
behålles när Hulta nya förskola öppnas.

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kort från avslutade
revisionsförhandling/löneöversyn. Denne konstaterar att en stor satsning har
skett på personal inom utbildningsnämndens områden.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar nämndsledamot Lova Necksten (MP).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 130

Dnr 2017-000021 602

Kurser och konferenser 2017
Sammanfattning
Några inbjudningar

till

sammanträde.

kurser eller konferenser har inte inkommit

Beslut
Informationen tas

Justerand

igr/

till

dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande

till

dagens
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Dnr 2017-000019 600

§ 131

Förvaltningschefens Rapporter 2017
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerar inledningsvis om det nya
förslaget gällande ”Framtidens skolor”. Föredragning i Kommunstyrelsen
mottogs positivt och man stod eniga bakom förslaget. Det nya förslaget
kommer att behandlas i Kommunfullmäktige den 28 september 2017.

oktober månad kommer förvaltningschefen
”Framtidens skolor” i Stockholm.
I

att

delta

i

konferens kring

i grupperna sker fram tom den 13 november 2017, då
formell samverkan sker i Förvaltningssamverkansgruppen. Vid

Fortsatt förankring

Utbildningsnämndens sammanträde den 16 november 2017 behandlas
ärendet ånyo och planritningama fastställs. Därefter sker upphandling av

ABRI.

Referensgruppen har inlett en parallellprocess där arbetet vad gäller
Snäckebacksskolan kommer att påbörjas inom kort. Ritningama väntas klara
någon gång på nyåret, varefter processen med förskolan påbörjas.

Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare, kommer
till

Utbildningsnämnden för

att

att

inbjudas

informera kring ”Framtidens skolor”.

.

Extra möte i Utbildningsnämnden planeras för information gällande
”Framtidens skolor”.

Kvalitetsutvecklare Annika Forss infonnerade kort från Skolinspektionens
granskning. Totalt har fyra enheter granskats.

samtliga chefer inom utbildningsförvaltningen. Underlagsintervjuer kommer att hållas den 7-9/ l 1 och
huvudmannaintervjuer 23/11. Beslut från Skolinspektionen väntas i mitten

Sammanställning har utsänts

till

av december 2017.

Bit förvaltningschef Inger Hjort informerade kring J O-anmälan, som har sin
grund i ett personärende. Yttrande har begärts. Arendet är belagt med
sekretess.
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Bitr förvaltningschef Inger Hj ort informerade kring

Skolkommissionens

åstadkomma en bättre och mer likvärdig skola.
Kommissionen vill komma till Ronneby kommun för diskussion om

betänkande för

att

skolmyndigheternas framtida organisation. Inbjudan har skickats
Utbildningsnämndens presidium.

till

Deltar debatten
i

debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros
(S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och Rune
Kronkvist (S).
I

Beslut
Rapporterna

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Inger Hjort, bitr Fch
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§ 132

Dnr 2017-000022 000

Delgivningsärenden 2017.
Sammanfattning
2016.943

-

678

Miljö och byggnadsförvaltningen: Delegationsbeslut gällande Anmälan enl 38§
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Backaryd 1:56,
paviljonger Backarydskolan.

2016.943

-

678

Miljö och byggnadsförvaltningen: Delegationsbeslut gällande Anmälan enl 38§
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Västra Hallen 1:105,
Hallabro, paviljong Hallabroskolan.

2017.358
Revisionen: Inbjudan

till

träff inför

Skolverket: Beslut

med

om statsbidrag för lärlingsvux och lärlingsvux

Sf1

O41

kommande granskning av årsbokslut 2017.
20l7.l42

kombination

—

-

047

-

O47

-

047

i

och Sva.

2017.102
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för sommarskola 2017 (Dnr

20l7:0O2293 l).

2017.103
Skolverket:

Ansökan om

statsbidrag för fortbildning specialpedagogik 2017.

2017.353
Specialpedagogiska skolrnyndigheten: Ansökan

proj ektledartj änst. Utvecklingsproj ekt.
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2017.326
Polisanmälan ang försök

till

114

-

mordbrand 2017-08-14 J ohannishusskolan,

Ronneby kommun (Dnr K1004439-17).

2017.310

-

114

Polisanmälan ang stöld genom inbrott 2017-08-17 Gymnasieskolan Knut
Hahn, Ronneby. (Dnr Kl 024526-17).

2017.348

-

114

Polisanmälan angående skadegörelse 2017-08-29—2017-O8-3 O på
Kallingeskolan, musiksalen, (Dnr K1080298-17).

2017.364- 114
Blekinge Tingsrätt:

Dom

ärende

i

om grov skadegörelse (Målnr: B

1832-16).

20l7.32l
Förändrad

attesträtt från

-

600

2017-08-14 inom Utbildningsnämndens Verksamheter.

2017.357

-

600

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-08-31, Stadshuset,
Ronneby kommun; (KF §253:2017) Anhållan om entledigande från
uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden, Christian Mahrle (L).
;

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppens informationsmöte 2017-08-21
Utbildnings-förvaltningen, Ronneby kommun.

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 20 l 7-08-31
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
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§ 133

Dnr 2017-000023 002

Delegationsärenden 2017
Sammanfattning
Delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2017-06-22, delegationsbeslut
för Skolområde Kallinge 2017-04-05-2017-08-16 och delegationsbeslut för

Skolområde GyV 2017-06-14-2017-08-31 samt delegationsbeslut från
Råd- och Stödteam (RoS) 2017-07-12, cirkulerade under

nämndssannnanträdet.
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