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s1 Dnr 201 9-000022 OO4

Fastställande av ordinarie justerare för
mandatperioden 2019--2022 i UN.

Sammanfaftning
Ordftiranden Äsa Evaldsson redogjorde för rutin för justering.

Förslag till beslut
Till ordinarie justerare ftir utbildningsnämnden under mandatperioden
2019---2022 ftireslås 2:evice ordf Stefan Österhof (S) jämte ordftiranden
Äsa Evaldsson (M).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer ftireliggande ft)rslag om ordinarie justerare i
nämnden ft)r mandatperioden 2019--2022 attutgöras av ordftiranden Äsa
Evaldsson (M) och 2:evice ordf Stefan Österhof (S).

Exp:

Åsa Evaldsson, ordf UN
Stefan Österhof, 2:evice ordf LIN
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$2 Dnr 201 9-000030 001

Val av Beredningsutskott för Utbildningsnämnden.
Fastställande.

Sammanfattning
Ordftjranden Äsa Evaldsson redogjorde ftir kommunfullmäktiges beslut om
inrättande av beredningsutskott.

Förslag till beslut
Utöver utbildningsnämndens presidium ftireslås nåimndsledamöterna Tony
Holgersson (SD) och Lova Necksten (MP) ingå i utbildningsniimndens
beredningsutskott.

Beslut

Utbildningsn?imnden fastställer ftireliggande frirslag till Beredningsutskott,
bestående av ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) samt nämndsledamötema Tony Holgersson
(SD) och Lova Necksten (MP).

Exp:

Åsa Evaldsson, (M) ordf UN
Silke Jacob, (C) 1:e vice ordf UN
Stefan Österhof, (S) 2:e vice ordf UN
Tony Holgersson, (SD) nämndsledamot UN
Lova Necksten, (MP) nämndsledamot UN

srgn d
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s3 Dnr 2018-000564 623

Förslag till skolskjutsreglemente; för fastställande av
Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Revidering av tidigare skolskjutsreglemente daterad 2004-03-15, har skett då
flertalet ftirändringar samt ny skollag trätt i kraft. Skolskjutsansvarig Helena
Carlberg-Andersson kommenterade ftireliggande förslag till nytt reglemente
ftir skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag. Regelverket gällande
km.antalet är oftirändrat.

Carlberg-Andersson anftir i sin tj änsteskrivelse ftilj ande ;

"En skolskjutsöversyn med bakgrund, regelverk och ftirslag till tilliimpning
gj ordes ftir Försko le- o ch Grundskolenåimndens verksamhe t 200 4 -02-26
(rev.2004-03-15). Efter denna översyn har flera förändringar skett bl a en ny
skollag trätt i kraft, rektorsområde används inte som begrepp, placering
enligt närhetsprincipen har varit svårt att uppfylla, ftirskoleklass är en
obligatorisk skolform.

Rätten till kostnadsfri skolskjuts i ft)rskoleklass, grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskola regleras skollagen (20 1 0 : 800). Även
ftir gymnasieeleverna reglerar ftiregående lag kommunens ansvilr gällande
elevens kostnader ftir dagliga resor mellan bostaden och skolan, s k
elevresor. Utbetalning av inackorderingsbidrag till gymnasiestuderande
ftiljer också skollagen.

Kilometergriinserna ftir skolskjuts iir inte ändrad och ftir elevresor tillämpas
som tidigare sexkilometersgränsen.

Dtiremot har det i tidigare skolskjutsreglemente saknats ftirtydligande i
regelverket med exempel på vad som ger rätt till skolskjuts och inte, vilka
grunder bedömningen sker och även kompletterats med gemensamma
ordningsregler gällande skolskjutsning har nu gjorts.
Förtydligande som att nederbörd, kyla, blåst, djur i skogen, mörker eller
liknade inte ligger till grund ftir bedömning av trafikftirhållanden eller
särskilda skäI, som ger rätt till skolskjuts exemplifieras. Även
ftiräldraansvaret mellan hemmet och hållplatsen/påstigningsplatsen belyses,
där även att vid behov ft)rse eleven med reflex eller ficklampaingär.
Restiden har justerats från att riktlinjen tidigare var attden inte bör överstiga
45-60 minuter enkel väg till att tydligt använda "bör inte överstiga 60

IN
Utdragsbestyrkande
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minuter enkel väg", vilket är en tidsaspekt som används i flera kommuner
och som stämmer bättre överens med tidsåtgången som idag krävs flor de
elever som bor i ytterkanterna av våra upptagningsområden, samt for elever i
årskurs 7-9, som använder sig av Blekingetrafiken till/från
högstadieskolorna. Att tidsaspekten ftir resvägen gäller från hållplatsen till
skolan har lagts till och även information om attnär resvägen överstiger 60
minuter och det är rimligt utifran matartrafik, vinterskolskjuts och likande, är
kommunen inte skyldig att anordna särskild transport.

Synpunkter gällande sexkilometersgränsen ftjr elevresor inkommer till
gymnasieskolan Knut Hahn i stort sett varje läsarsstart. Främst gäller det
elever boende i Kallinge, som blir en ort där elever boende på ena sidan av
Kallinge har rätt till busskort medan boende på andra sidan
sexkilometersgränsen inte är berättigande. Att besluta om att minska
kilometergriinsen ftir att gynna elever boende i Kallinge till gymnasieskolan
Knut Hahn innebär också att elever boende i andra området ex Ekenäs,
Giirestad också ges rätt till busskort, vilket kommer innebära ökande
kostnader. Det går heller inte att undvika att vid en ny
kilometergränsdragning kommer andra elever missgynnas, som bor utanftir
det angivna området.
Idag mäts avståndet mellan hemmet och skolan med ett geografiskt
informationssystem (GIS), ft)r att få en så rättvis avståndsmätning som
möjligt, dock är sexkilometersgränsen knivskarp och inga gynnande beslut
under 6 kilometer görs. Sexkilometersgränsen tillämpas i många kommuner,
då skollagen ange gränsvärde över 6 km ftirdväg är kommunens ansvar.
Detta innebär att flera kommuner också har samhällen, som påverkar elevers
rätt till busskort.

Punkt 4. Besvärlig resväg och siirskilda skäl gällande inackorderingsbidrag
harjusterats fran "Resan till och från skolan ska i sådant fall överstiga 2
timmar per dag" till att "Resan till och från skolan ska i sådant fall överstiga
2,5 timmar per dag eller ska eleven har mer än 6 km till sin närmaste
hållplats". Anledningen är att flera elever med bra
kommunikationsmöjligheter till och från Karlskrona och Karlshamn
överstiger strax över 2 timmar per dag och2,5 timmar per dag visar mer på
längre resor än till närmaste grannstad. De elever som har mer än 6 km till
närmaste hållplats, bor långt ut på landsbygden och har redan fiirdats en lång
väg innan de når allmänna kommunikationsmedel och bör därftir kunna ges

möj lighet att gynnas med inackorderingsbidrag.

Reglementet har tidigare endast innefattat skolskjuts, men kompletterats här
med elevresor, som gäller ftir gymnasieskolan och även regler ftir

l6c
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inackorderingsbidrag - gymnasieskolan, ftir att fä ett heltäckande reglemente
ftir fiirvaltningen gällande dessa frågor. "

Framtaget ftirslag till reglemente har varit utsänt till niimndsledamöterna.

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden ftireslås bifalla ftireliggande ftirslag till reglemente ftjr
skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag med de ftirtydliganden och
justeringar som angivits, samt håinskjuta ftirslaget lor fastställande till
kommunfullmäktige.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony
Holgersson (SD), Jonas Petersson (S) och Christer Stenström (M).

Beslut

Utbildningsntimnden bifaller ftireliggande ftirslag till reglemente ftir
skolskjuts, elevresor och inackorderingsbidrag med de ftirtydliganden och
justeringar som angivits,

samt hänskj uter ftirslaget fiir fastställande till kommunfullmäktige.

Exp:

Kommunstyrelsen
Helena Carlberg-Andersson, handläggare

Utdragsbestyrkande
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s4 Dnr 2019-000032 041

Boksl utsrapport, boksl utskommentarer och
kom pletteri n gsäskanden. Redovisn i n g och förslag.

Sammanfattning
Ordftiranden Äsa Evaldsson informerade inledningsvis ang utdelade
handlingar gällande kompletteringsäskanden samt investeringsuppftiljning,
vilka även tillsänts utbildningsnåimnden digitalt.

Vidare informerade ordföranden om extra inplanerat nämndsammanträde
den 1 1 februari 2019 kl 13.00----ca 16.00, där det totala bokslutet kommer att
delges utbildningsnämnden. Kallelse kommer att siindas ut.

Bedömning
Anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2019 gällande
mjölkrobot till ett belopp av 2 056 Tkr samt investeringsuppftiljning Bokslut
20 I 8 delgavs nåimndsledamöterna.

Förvaltningschef Tobias Ekblad kommenterade ftreliggande fiirslag till
bokslutskommentarer. Fortsatt stora behov noteras men de statliga bidrag
som tidigare funnits har upphört.

Förslag till beslut
Ärendet behandlas ånyo vid extra nåimndssammanträde den I I februari då
det totala bokslutet redovisas.

Beslut

Bokslutet behandlas ånyo vid utbildningsnämndens extra sammanträde den
1l februari 2019.

Informationen tas till dagens protokoll.

td
Utdragsbestyrkande
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Exp:

Budgetberedningen
Ekonomienheten
Tobias Ekblad, Fch

#
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s5 Dnr 2018-000650 001

Förslag om beslut att utse skolchef för huvudmannen
Ronneby kommun (SL 2kap I S).

Sammanfattning
Enligt en ny bestämmelse i skollagen ska huvudmannen utse en skolchef
som ska biträda huvudmannen med att se till att de ftireskrifter som gäller ftir
utbildningen ftiljs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Huvudmannen kan utse en skolchef ftir hela verksamheten eller flera
skolchefer ftr delar av verksamheten. Kravet gäller ftir såväl offentliga som
fristående huvudmåin. Bestämmelsen gäller hela skolväsendet och omfattar
alltså alla skolformer, från ftirskola till särskild utbildning ftir vuxna, och
fritidshemmet.

Bedömning
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att se till att de
ft)reskrifter som gäller ftir utbildningen ftiljs. Med ftireskrifter menas alla
bestämmelser i lagar, ftirordningar och myndighetsftireskrifter som gäller för
utbildningen. Sådana ft)reskrifter finns i ftirsta hand i skollagen och
anslutande ftirfattningar, men även i till exempel arbetsmiljölagen (1977:l
160) och diskrimineringslagen (2008:567). I uppdraget att se till att alla
frireskrifter ftir utbildningen ftiljs ingår även det systematiska
kvalitetsarbetet.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet. I stället
inrättas en ny funktion hos huvudmannen. Den nya bestämmelsen är en
markering om att det ska finnas en eller flera personer i huvudmannens
organisation som ska se till att de ftireskrifter som gäller för utbildningen
fttljs.
Om skolchefen upptäcker att verksamheten inte lever upp till vissa
ftirfattningskrav ska hen ftirsöka ätgärda bristerna inom ramen ftir sina
befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte räcker till ftir att ätgärda
bristerna är det skolchefens ansvar att informera huvudmannen, som ju
tillräckligt med resurser för att genomftira de åtgärder som behövs. Men
ansvaret ftir att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomftirs enligt
gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.

Enligt skollagen ansvarar varje huvudman ftir att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra ftirfattningar (2 kap. 8

IM
Utdragsbestyrkande
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RONNEBY
KOMMUN

$). För att öka medvetenheten i huvudmännens organisation om vad de
statliga kraven innebär infiirs fran och med ftirsta januari 2019 en statligt
reglerad befattning, skolchef, med ett uppdrag inriktat på efterlevnad av
regler. Förvaltningen ftireslår att utbildningsnämnden utser
ftirvaltningschefen ftir utbildningsfiirvaltningen till att fullgöra funktionen
som skolchef ftir utbildningsnåimndens verksamheter samt ftireslår
kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmäktige besluta att till
kommunstyrelsen reglemente lägga till en punkt att kommunstyrelsen utser
skolchef enligt Skollagen 2 kap 8 g.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden utse ftirvaltningschefen ftir
utbildningsftirvaltningen till att fullgöra funktionen som skolchef ftir
utbildningsnåimndens verksamheter.

Föreslås att utbildningsnämnden ftireslår kommunstyrelsen fiireslå
kommunfullmiiktige besluta att till kommunstyrelsens reglemente lägga till
en punkt att kommunstyrelsen utser skolchef enligt Skollagen kap 2 8 $.

Beslut

Utbildningsnåimnden bifaller ftirvaltningschefens förslag till beslut om ;

- ftirvaltningschef ftir utbildningsftjrvaltningen utses till att fullgöra
funktionen som skolchef ftir utbildningsnämndens verksamheter.

- utbildningsniimnden ftireslår kommunstyrelsen att ftireslå
kommunfullmdktige besluta om att till kommunstyrelsens reglemente
läggatill en punkt att kommunstyrelsen utser skolchef enligt
Skollagenkap2S$.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

tst Utdragsbestyrkande
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s6 Dnr 201 8-000329 600

Revidering av Sammanträdestider för
Utbildningsnämnden 201 9. Förslag.

Sammanfattning
S ammanträdestiderna ftir Utbildningsnåimnden 20 I t har tidi gare fastställts
2018-08-23.
Föreliggande reviderat fiirslag till sammanträdestider ftir
Utbildningsnåimnden överlämnas till nåimnden ftir fastställande.

24 januaÅ
21 februari
2l mars
17 april
16 maj
13 juni

22 augusti
18 september
17 oktober
l4 november
12 december

Niimndssammanträdena åir ftirlagda till torsdagar, med undantag ftir den 17
april och den 18 september, vilka infaller på en onsdag.
Föråindringen består i att tidigare fastställt datum den 18 april (skärtorsdag)
flyttas till den 17 april, samt att n?imndssammanträdet den 19 september
flyttas till onsdagen den 18 september.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar ovanstående ftirslag som sitt eget och
fastställer reviderade sammanträdestider ftir år 2019.

Beslut

Utbildningsnämnden antar ovanstående ftirslag som sitt eget och fastställer
reviderade sammanträdestider fiir år 2019.

ls'
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Exp:

Niimndsledamöter och ersättare
Förvaltningssamverkans gruppen FK
Informationsenheten
Eva Hansson

ts
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s7 Dnr 201 8-000408 61 I

Begäran om yttrande avs motion från kommun-
fullmäktigeledamot Lena Mahrle (L) om en inkluderande
kulturskola. Förslag.

Sammanfaftning
Suzi K Knutsson, chef Ronneby Kulturskola, inledde med en kort
presentation av sig själv och verksamheten.

Vidare redogjorde Knutsson ftir framtaget ftirslag till yttrande i vilket
ftiljande anft)rs;

" KF-ledamoten Lena Mahrle (L) har i en motion lagtförslag att komplettera
Ronneby Kulturskolas befintliga verl<samhet så att barn och unga med
funktionsvariationer eller behov av srirskilt stödfår ett naturligt utrymme. Hon
föreslår att dessa barn och unga ges möjlighet utifrån sina egnaförutsc)uningar att
utöva olika kulturuttryck inom en srirskildfunktionsvariationsinrihning placerad i
Iokaler på Sockerbruket.

Uppdraget i motionen dr således att tafram kostnadsbercilming, omfauning,
utformning och realistisk tidsplanfar afi införa en inkluderande kulturskola.
Kommunfullmahige har remitterat motionen till utbildningsnrimndenför vidare
hantering och jag har blivit tilldelad uppdraget.

Hur många barn och ungdomar med funktionsvariationer eller som är i behov
av särskilt stöd finns det i Ronneby Kommun:
Just nu finns 17 barn inskrivna i grundsiirskolan, 6 i träningsskolan och 30
ungdomar i gymnasiesärskolan. Inga av dessa är elever i kulturskolans frivilliga
verksamhet ftir närvarande. Det finns inga bra sätt for oss att fä kännedom om vilka
av kommunens barn och unga har behov av särskilt stöd - och därfiir vet vi inte hur
många av dem är elever i vår frivilliga verksamhet.

Vad vi redan gör fiir barn och unga med funktionsvariationer:
Frivillig verksamhet

r Befintlig inriktning (ftirutom Bild och form, Dans, Drama/Teater och
Musik) som heter Särskilt for dig med funktionsvariation - en kurs i
drama/teater i stil med Glada Hudik-teatern

r I övriga kurser anpassar lärama sin undervisning efter elevens/gruppens
forutsättningar så det är fullt möjligt flor barn och unga med
funktionsvariationer eller behov av särskilt stöd att delta i kurserna

I grundskolan, grundsärskolan och fiirskolan
o Vi erduder samtliga klasser/barngrupper ett "kulturprogram" varje år där

eleverna ffir pröva och utveckla sin formåga till eget skapande inom olika

t$
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uttrycksformer såsom drama, dans samt skapande i bild och form i linje
med kulturuppdraget i läroplanen - under ledning av pedagoger med
spetskompetens i kulturuttrycken.

o Flera av kulturskolans lärare undervisar kursen Estetisk verksamhet ftir
elever i både det nationella programmet och det individuella programmet på
gymnasiesåirskolan

Delaktighet ftir alla
e Ronneby Kulturskola deltar i utbildningslorvaltningens projekt Delaktighet

for alla där vi kommer att kartläggavär verksamhet ur
delaktighetsperspektivet och sedan arbeta med Specialpedagogiska
skolmyndighetens (SPSM) Värderingsverktyg vars syfte är att öka
medvetenheten och kunskapen om funktionsnedsättningar och forbättra
lärmiljön i verksamheten

Vad i ftirslaget som inte hör till vårt uppdrag:
Ur motionen, "Huvudtanken är alltså; skapa en plats ftir kulturskola med inriktning
funktionsvariation, särskilt stöd och daglig verksamhet.,,
Insatsen daglig verksamhet omfattar personer i yrkesverksam ålder. Då målgruppen
ftir kulturskolans uppdrag är barn och unga t o m gymnasieåldern är daglig
verksamhet inte något som vi ska syssla med.

Vi vilt inkludera och integrera:
Kulturskoleutredningens rapport, En inkluderande kulturskola på egen grund (Sou
2016:69), som är en av rapporterna som gav upphov till denna motion, foreslår att
kulturskolans verksamhet bör inkludera barn och unga oavsett kön, ålder,
kulturell/språklig bakgrund eller socioekonomisk bakgrund - och såklart
funktionsnedsättning. Vi har inget tillftirlitligt underlag men den bild vi har av våra
elever är att de flesta har inga ftirhindrande funktionsvariationer, har svenska som
modersmål och ftiräldrar som är relativt välutbildade och som i många fall själva
har gått på musik- eller kulturskola. Det finns med andra ord flera grupper som inte
tar del av kommunens frivilliga kulturskoleverksamhet. vi vill utveckla vår
verksamhet på eff sätt som gör det lättare och/eller mer intressant ftir alla som vill
att delta.

vår plan ftir att göra Ronneby Kulturskola mer inkluderande på flera sätt:
Den tilldelade tiden var ftir kort for att pä ett bra sätt göra en kostnadsberäkning,
omfattning, utformning och realistisk tidsplan lor att inftira en inkluderande
kulturskola. vi skulle istället vilja göra en grundlig utredning där vi träffar
grupperna som vi inte når och tar reda på vad de skulle vilja göra for aktiviteter på
kulturskolan och vad som hindrar dem att komma till oss. Vi vill ta tillvara andra
kulturskolors erfarenheter och titta på goda exempel i kommuner vars kulturskolor
har ungeftir samma resurser som vi har i Ronneby t ex ska vi satsa på att forbättra
forutsättningarna {tir barn och unga med funktionsvariationer i vår ordinarie
verksamhet (inkludering) eller om tröskeln blir lägre ftir att de ska vilja delta om vi
skräddarsyr kurser utifrån deras forutsättningar. Med dessa lärdomar i hand vill vi
sedan lägga upp en strategisk och realistisk plan for hur vi sedan ska gå tillväga där
kostnadsberäkning, omfattning, utformning och tidsplan finns med.

IM
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Vi har en verksamhetsutvecklare i personalgruppen som jobbar med
utvecklingsfrågor på l0%o av heltid och undervisar i bild och form övriga delen av
sin tjänst. Hen skulle kunna få ett extra uppdrag att göra en utredning som resulterar
i en handlingsplan for att göra kulturskolan mer inkluderande. För att få tid for
uppdraget behöver hen släppa en stor del av sin undervisning. För att det inte ska
påverka våra elever behöver vi medel fiir en vikarie som tar hand om
bildundervisningen på motsvarande tid.

Om detta inte är möjligt kan vi ta fram en handlingsplan iindå under rådande
ftirutsättningar - men det tar naturligtvis längre tid att få fram. "

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsniimnden anser motionen besvarad med föreliggande
yttrande.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) och nämndsledamot Jonas
Petersson (S).

Yrkanden
Odftiranden Äsa Evaldsson (M) yrkar att vidare utredning görs av den
verksamhetsutvecklare som arbetar med det, men att det görs pä de 10 %o

som är avsatta for utvecklingsfrågor. Detta då utbildningsftirvaltningen gör
ett större ekonomiskt underskott 2018 och även har ett besparingskrav 2019
beslutat av KF,

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller ftireliggande ft)rslag till yttrande och antar den
som sin egen,

samt att vidare utredning görs av den verksamhetsutvecklare som arbetar
med det, men att det görs på de l0 %o som är avsatta ftjr utvecklingsfrågor.

l,$
Utdragsbestyrkande
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Exp:

Suzi K Knutsson, chef Ronneby Kulturskola
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

leå
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s8 Dnr 201 9-000034 600

Kontaktpol itiker för Utbildn i ngsnäm nden
m a n datperi ode n 201 9 --2022. lnf ormation.

Sammanfattning
Ordftiranden Åsa Evaldsson informerade inledningsvis kring de diskussioner
som ftirts vid presidiesammanträdet den 10 januari 2019. Förslag gällande
kontaktpolitiker kommer att presenteras ftir utbildningsnåimnden vid dess
ordinarie sammanträde i februari 2019.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) lyfte fram önskemål om fortsatta
verksamhetsbesök av den modell som skett ftireg mandatperiod i form av
bussresor inom kommunen, där ftirskolor-grundskolor-gymnasier besökts.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamötern a Lov aNecksten (MP),
Tony Holgersson (SD) och Christer Stenström (M), samt ersättaren Lars
Sager (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

l'""ffi1S
Utdragsbestyrkande
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se Dnr 201 9-000041 678

Förslag gällande platsbehov Kallinge.

Sammanfattning
Skolområdeschef Ingela Berg, Kallinge Skolområde, gav en kort
presentation av sig själv. Därefter delgavs nämndsledamöterna ftiredragning
av ärende gällande akut behov av platser i Kallinge.

Inledningsvis informerade skolområdeschef Ingela Berg om Räven
fritidshem där äldre barn placeras. Ökat tryck har gjort att öppethållningen
vid den öppna ftirskolan ökat till tre dagar i veckan.

Skriftligt ftlrslag gällande Räven kommer att inges till utbildningsnämnden
vid extra sammanträde den l l februari.

Skolområdeschef Ingela Berg sammanfattade kort det akuta platsbehovet i
Kallinge. Det finns inte några platser i Kallinge centralort, varftir barn har
placerats i Ronneby. Plats finns ej i befintliga lokaler varftir barn placeras på
andra ftirskolor i kommunen. Det finns 26 överinskrivna barn i Kallinge
centralort, beläggningen åir full i områdena runtomkring. Så även i Ronneby
med växande kö. Diirutöver finns 37 barn som ej fått plats inom lagstadgad
tid (4 man).

I sin tjänsteskrivelse anftir skolområdeschef Ingela Berg ftiljande;

" Den akuta platsbristen beror till stor del på större barnkullar, många
nyanliinda och flera nyinflyttade barn/elever.

Kallinges ftirskolor och skolor kommer inte att ha plats i befintliga lokaler
ftir det ökande antalbamlelever som prognosen visar på.

Kallinge centralort har även ett stort antalbarnlelever som blivit placerade
på andra ftirskolor och skolor i kommunen där det funnits plats. Önskemål
om placering enligt närhetsprincipen kan inte tillgodoses.

Det iir i dagsläget 26 överinskrivna barn i ftirskolan och37 barn som inte kan
placera inom den lagstadgade tiden av fyra månader.

Detta innebåir attnya lösningar måste tas fram, eftersom det nu blivit en akut
platsbrist på både fiirskolorna och skolorna i Kallinge centralort.

s Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Under innevarande läsår har behovet av fler barn- och elevplatser inom
ftirskola och skola ökat inom Kallinge centralort.

Behovet av platser inom fiirskolan i Kallinge har lyfts i Inger Fljorts
utredning 2018-04-05 (Dnr2018.124-630 (14982)) och inlyft i planen fiir
Framtida skolor i Ronneby. Tyvärr kommer det inte finnas någon ny ftirskola
klar ftirrän tidigast 2020. Kallinge klarar idag inte det statliga kravet om rätt
till plats i ftirskola inom fira månader. Det åir 26bamöverinskrivna i våra
verksamheter och 37 barn som vi inte kan placera inom 4 månader fram till
april-maj, en siffra som kan bli högre då alla kanske inte ännu åir kända. Till
det hör ett antal barn från Kallinge som placerats i Ronnebys ftirskolor pga
av platsbrist i Kallinge. Se bilaga I statistik.

Behovet av att bygga ut Kallingeskolan har varit kåint sedan flera är, men nu
är läget akut och olika lorslag lagts ft)r fram ftir utbyggnad av skolan och
läget blir alltmer akut då högstadiet ökar markant i elevantal de kommande
åren. Första ftirslaget stoppades av Försvarets Högkvarter i Stockholm som
tillät endast utbyggnad av matsalen ftir handikappanpassning. I övrigt far
endast inre ombyggnad göras ftir att anpassa lokalerna bättre efter dagens
behov. Dtirefter togs nya ftirslag fram som behandlades i nämnden2016-03,
2016-04,2016-05 fiir att därefter lämnas till beslut i kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Dnr 2016 000 364 678. Dessa beslut har inte medgivit
tillräckliga medel ftir de ftiriindringar som behöver göras ftir att kunna
utnyttja lokalerna på ett effektivare sätt.

Lokalerna måste anpassas efter behoven som finns på skolan och varje
utrymme utnyttjas på bästa sätt eftersom Kallinge 7 - 9 kommer, enligt
prognosen, öka varje år fran dagens 34lelever till392 elever läsaret
202412025, vilket kräver fler klassrum till 7 - 9:s ftirfogande.

Kallingeskolans F-6 ochT - 9 måste dessutom ha ett utrymme i varje årskurs
ftir att kunna bereda plats ft)r inkludering till elever som går på skolområdets
ftirberedelseklass, i kommunens övergripande såirskola eller
kommunövergripande grupp ftir elever med autism (AST-gruppen). Det kan
annars bli så att en elev som söker till AST-gruppen kan bli nekad plats
därftir att det inte finns plats i klassrummen på F-6, trots att det finns plats i
AST-gruppen.

Det krävs plats i klassrum och korridorer ftir möjlighet att kunna komma
fram med rullstol.
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Slättagårdsskolan ökar enligt prognos med ett stort antal elever, vilket
innebär att det saknas både klassrum och grupprum fiir att möta det ökande
behovet. Skolan har idag två paralleller i alla klasser utom två. Prognosen
visar på ett snabbt ökande antal elever som kommer attkrävatvå paralleller i
samtliga årskurser. Redan kommande fiirskoleklass hösten 2019 beräknas till
ca 47 elever, vilket kräver en indelning i tre grupper. Slättagårdsskolan har
idag2}l elever och läsåret 202312024 kommer det enligt prognosen attvarc
263 elever, då inte inräknat elever som inte får plats på Kallinge F-6.

Räknar vi in de eleverna från Kallinge F-6 så innebär det att
S lättagårds skolan skul le I äsåret 2023 I 2024 ha 27 7 elever.

Förutom att skolan saknar klassrum, så saknas grupprum fiir elever i behov
av stirskilt stöd, vilket innebiir att skolan inte kan möta elevernas behov om
anpassningar som de har rätt till.

Allt fler elever på skolorna i Kallinge medftir ett ökat antal barn/elever i våra
fritidsverksamheter, vilket också medfor ett ökat behov av lokaler for denna
verksamhet.

Detta innebär attnya lösningar måste tas fram, eftersom det nu blivit en akut
platsbrist på både ftirskolorna och skolorna i Kallinge centralort.

Kallinge centralort har även ett stort antal elever som blivit placerade på
andra skolor i kommunen där det funnits plats, elever som önskar byta till
skolor i Kallinge flor att få skolplats i sitt närområde.

Platsbristen beror till stor del på större barnkullar,

många nyanlända och flera nyinflyttade barn/elever. Kallinges skolor
kommer inte att ha plats i befintliga lokaler ftir det ökande antal elever som
prognosen visar på.

Konsekvenser av detta är redan idag stora barngrupper, stora klasser och
trångt i klassrummen, vilket leder till dålig arbetsmiljö på både ftirskolorna
och de båda skolorna. Flera elever i behov av stöd mår dåligt av de stora
klasserna och den trångboddhet som det medftirt. Lokalerna är inte
anpassade efter de behov som finns. Allt detta påverkar barnens, elevernas,
personalens och chefernas mående negativt. "

s
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Kallingeskolans lokaler behöver genom ombyggnad anpassas efter dagens
och kommande ars behov och fiir att skapa ett effektivare utnyttjande av
skolans lokaler. Kostnadsftirslag och ritningar redovisas i bilagorna 2,3 och
4.

Gullvivans ftirskola behöver paviljonger fiir två ftirskoleavdelningar

Förutom de två ftirskoleavdelningar som skulle inrymmas i paviljongerna
ftireslås att en ftirskolebuss köps in eller leasas ftir att möta de stora behoven
av ftirskoleplatser som finns i Kallinge, i väntan på byggnation av nya
förskolor på orten.

Slättagårdsskolan behöver paviljonger ftir fyra klassrum med grupprum.

Paviljonger skulle kunna placeras på Slättagårdsskolans skolgård
(basketplanen) på gränsen mot Gullvivans ftirskola, ftir att under en
övergångsperiod kunna använda en del av paviljongerna till
förskoleavdelningar och de andra delarna till klassrum och/eller fritids.
Praktiskt sett så gar det mycket enkelt att göra en ingang/utgång på
paviljongen och i staketet mot Gullvivans ftirskola med staket som avgränsar
mot skolans gård och öppnar mot Gullvivans gard.
De andra ingångarna öppnas mot skolans skolgård.
Platsen behöver inte mycket markarbeten, eftersom det redan är en asfalterad
plan. vatten, avlopp och el finns på plats. vid slättagårdsskolans renovering
ftir några år sen så stod det paviljonger på denna yta av skolgården.
Kostnadsberåikningar se bilaga 2.

Att placera paviljonger på Slättagårdsskolans skolgård skulle på kort sikt
avlasta både ftirskolorna i Kallinge samt Kallingeskolan och
Slättagårdsskolan.
Skolorna i Backaryd, Eringsboda och Hallabro har i dagsläget ftirdubblat
antalet elever då de tagit emot många nyanlända elever, flera av dem bor i
Kallinge och Ronneby.
Om eleverna som bor i Kallinge ryms i Kallinges skolor, så skulle de, i mån
av plats och egen önskan om skolbyte kunna flyttas till Kallinge och på så

sätt fr gå i skola i närområdet.
Barn från Ronneby som nu går i de norra skolorna fortsätter bussas dit tills
skoloma i Ronneby åir klara.
Paviljongerna för ftirskolan bclr från början anpassas så att de snabbt kan
ställas om till klassrum ft)r grundskolan.



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-24

Sida

25(47)

Förslag på genomfiirande:
Förskolan:
Paviljonger innehållande två ftirskoleavdelningar placeras på
Slättagårdsskolans skolgård. En ftirskolebuss, införskaffas och knyts till
någon av ftirskolorna i Kallinge.
Förskoleavdelningarna startar upp aug/sep 2019. Förskolebuss så snart
möjlighet finns.

Grundskolan:
Paviljong med utrymme ftjr fyra klassrum med tillhörande
grupprum ftir skola och fritids placeras på Slättagårdsskolans
skolgård. Klara ftr anviindning terminsstart 2019, om möjligt.

Medel avsäffs till inre ombyggnad av lokalema på Kallingeskolan ftlr att
möta skolans behov F-9, som beskrivet ovan. Uppstart av ombyggnad
snarast, senast under ht2019.

På lång sikt skulle cheferna i Kallinge skolområde vilja skapa en

likvärdighet med Ronneby skolområde och snarast ffi uppdraget atttittapä
de pedagogiska ftirdelar som eventuellt finns med att skapa en F-3 skola på
Slättagårdsskolan och en 4 - 9 skola på Kallingeskolan. Skulle det innebåira
möjlighet till pedagogiska fördelar och mer samarbete med mer samlad
kompetens ftlr respektive stadium? Skulle lokalerna kunna utnyttjas ännu
mer effektivt?
Detta skulle, vid en snabb analys, innebära att vi skulle kunna samla yngre
fritids på ett ställe, Slättagårdsskolan. Äldre fritids skulle vara kvar på
Räven.

Sär I - 3 skulle ftilja med till Slättagårdsskolan.
Totalt skulle fura årskurser samt fritids flytta ut från Kallingeskolans lokaler
och in till Slättagårdsskolan. Fran Slättagårdsskolan skulle tre årskurser 4 - 6
flytta till Kallingeskolan. Detta skulle ge mer utrymme på Kallingeskolan,
vilket behövs då Kallinge 7 - 9 ökat från250 elever ftir ett par år sedan till
341 idag och prognos som visar på en ökning med den högsta siffran 392
läsaret 202412025.

Underlaget framtaget i samråd med representanter ftir projektet "Framtiden
ftirskolor och skolor", Tommy Ahlquist och Monica Sjövind.

ts
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Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslås besluta enligt ovanstående ftirslag;
dels att inftirskaffa paviljonger ftir två fiirskoleavdelningar och fyra klassrum
med grupprum på Slättagårdsskolan,

dels att tilldela Utbildningsnämnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden
enligt nedan:

20L9 2020-2024

2 678000

3s0 000 700 000

Summa investering TFKN

Summa drift TFKN

Summa investering UN

Summa drift UN

dels att bygga om Kallingeskolan;
dels att tilldela Utbildningsniimnden

Summa investering TFKN

Summa drift TFKN

Summa drift UN

1 300 000

1 715 000 3 464 000

nedan:

Summa investering UN

dels att leasa/köpa en förskolebuss;
dels att tilldela Utbildningsnämnden och Teknik Fritid- och Kulturnämnden
enligt nedan:

20t9 2020-2024

72000
100 000 200 000

1 097 000 2064000

samt att ge utbildningsftirvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att
skapa F-3 och 4-9 skolor i Kallinge skolområde

Deltar idebatten
I debatten deltar ordföranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Lova Necksten
(MP), Tony Holgersson (SD), Kajsa Svensson (M), Anna-Karin Wallgren
(S), Jonas Petersson (S), Lars-Olof Wretling (L) och Tim Aulin (SD),

20L9

13 800 000

Utdragsbestyrkande
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samt ersättarna Martin Engelsjö (M), Lars Sager (M) och Catarina
Christensson (S)

Yrkanden
ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar återremittering av åirendet gällande;

- Kallingeskolans ombyggnad (13,8 Mkr) samt efterfrågar mer information,
statistik och geografisk presentation innan ärendet hänskjuts till KS,

- en utökad presentation av Kallinges ftirskolor och verksamhet, ,
paviljonger, statistik, utnyttjande av lokaler, samt översyn av
upptagningsområdena, då ftirslaget innebär en kostnad av ca20 Mkr, innan
iirendet hiinskjuts till KS.

- ftirskolebuss, och efterfrågar mer information om verksamheten och
kostnadsberäkningar på både köp och leasing till nämndens extra
sammanträde den 11 februari, innan ärendet hänskjuts till KS.

Därutöver efterfrågar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ytterligare info
gällande de två privata ftiretag som IIN redan sagt ja till som vill bygga
ftirskolor i Kallinge. Både vad det gäller antal barn och niir i tiden de
beriiknas ha den verksamheten.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) uppger att nämnden bör ta beslut om
att hänskjuta ärendet till KS ftir att ftireslå KF besluta i ärendet; och parallellt
få information i ärendet då det är akut. Necksten yrkar att

- Utbildningsnämnden ftireslår KS att fiireslå KF att bygga om
Kallingeskolan enligt ftireliggande ftirslag och tilldela
utbildningsniimnden medel enligt ftirslaget.

- Utbildningsnämnden ftireslår KS att ftireslå KF att inftirskaffa
paviljonger ftir två ftirskoleavd och fyra klassrum med grupprum på
Slättagardsskolan och tilldela utbildningsnämnden och TFK medel
enligt ftirslaget.

- Utbildningsnämnden ftireslår KS att fiireslå KF att leasa en
ftirskolebuss och tilldela utbildningsnämnden och TFK medel enligt
ftirslaget.

S-gruppen yrkar bifall på nämndsledamot Lova Neckstens (MP) yrkande

Nåimndsledamot Tim Aulin (SD) yrkar att beslut tas vid extra
nämndssammanträde den l1 februari, då vissa kompletteringar skett i

#
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Utbildningsnämnden

ft)rslagsmaterialet.

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till ordftiranden Äsa Evaldssons
(M) yrkanden.

Propositionsordning 1

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ställer sitt fiirslag om återremiss gällande
Kallingeskolans ombyggnad, mot nämndsledamot Lova Neckstens (MP)
yrkande om att Utbildningsnåimnden foreslår KS att ftreslå KF att bygga om
Kallingeskolan enligt ftireliggande ft)rslag och tilldela utbildningsnämnden
medel enligt ftirslaget, mot varandra.

Ordftiranden fi nner att utbildningsnämnden bifal lit ordft)randens ftirslag.

Omröstning begärs.

De ledamöter som bifaller ordftranden Äsa Evaldssons (M) ftirslag om
återremiss röstar ja, och de som bifaller nämndsledamot Lova Neckstens (M)
ftirslagsyrkande röstar nej.

Beslutande

Åsa Evaldsson ordf (M)

Christer Stenström (M)

Kajsa Svensson (M)

Silke Jacob (C)

Lars-Olof Wretling (L)

Stefan Österhof (S) 2:e vice ordf.

Anna-Karin Wallgren (S)

Rune Kronkvist (S)

Jonas Petersson (S)

Lova Necksten (MP)

Tony Holgersson (SD)

Tim Auhlin (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers

Nej AvstårJa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Utdragsbestyrkande
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Ordftiranden finner att utbildningsniimnden bifallit nåimndsledamot Lova
Neckstens ftirslagsyrkande om att Utbildningsnämnden ftireslår KS att
ftireslå KF att bygga om Kallingeskolan enligt ftireliggande ftirslag och
tilldela utbildningsnämnden medel enligt ft)rslaget.

Omröstningsresultat 1

Omröstningsresultatet blir 5 ja-röster mot 8 nej-röster

Reservationer

Alliansen reserverar sig mot beslutet.

Propositionsordning 2

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ställer sitt ftirslag om återremiss gällande
ftirskolorna Gullvivan, SläUagårdsskolan och paviljonger, mot
niimndsledamot Lova Neckstens (MP) yrkande om att Utbildningsniimnden
ftireslår KS att ftireslå KF att inftirskaffa paviljonger ftir två ftirskoleavd och
fura klassrum med grupprum på Slättagårdsskolan och tilldela
utbildningsnämnden och TFK medel enligt ftirslaget, mot varandra.

Ordfiiranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordftirandens ftirslag.

Omröstning begärs.

De ledamöter som bifaller ordftiranden Äsa Evaldssons (M) ftirslag om
återremiss röstar ja, och de som bifaller nämndsledamot Lova Neckstens (M)
ftirslagsyrkande röstar nej.

Beslutande

Äsa Evaldsson ordf (M)

Christer Stenström (M)

Kajsa Svensson (M)

Silke Jacob (C)

Lars-Olof Wretling (L)

Stefan Österhof (S) 2:e vice ordf.

Anna-Karin Wallgren (S)

Rune Kronkvist (S)

Jonas Petersson (S)

X

X

X

X

#
Utdragsbestyrkande
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Lova Necksten (MP)

Tony Holgersson (SD)

Tim Auhlin (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers

ordftiranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Lova
Neckstens ftirslagsyrkande om att utbildningsnämnden ftireslår KS att
ftireslå KF att inft)rskaffa paviljonger ftir två ftirskoleavd och fyra klassrum
med grupprum på Slättagårdsskolan och tilldela utbildningsnämnden och
TFK medel enligt ftirslaget.

Omröstningsresultat 2

Omröstningsresultatet blir 5 ja-röster mot 8 nej-röster

Reservationer
Alliansen reserverar sig mot beslutet.

Propositionsordning 3

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer sitt ftirslag om återremiss gällande
ftjrskolebuss; där mer information om verksamhet och kostnadsberåikningar
på både köp och leasing efterfrågas till nåimndens extra sammanträde den l1
februari varefter åirendet hänskjuts till KS, mot nämndsledamot Lova
Neckstens (MP) yrkande om att Utbildningsnåimnden ftireslår KS att ftireslå
KF att leasa en ftirskolebuss och tilldela utbildningsnämnden och TFK medel
enligt ft)rslaget, mot varandra.

Ordftiranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallit ordfiirandens ftirslag.

Omröstning begärs.

De ledamöter som bifaller ordftiranden Åsa Evaldssons (M) ftirslag om
återremiss röstar ja, och de som bifaller nämndsledamot Lova Neckstens (M)
ftirslagsyrkande röstar nej.

X

X

X

X

Beslutande

Åsa Evaldsson ordf (M)

Christer Stenström (M)

Ja

X

X

tsd

Nej Avstår
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Kajsa Svensson (M)

Silke Jacob (C)

Lars-Olof Wretling (L)

Stefan Österhof (S) 2:e vice ordf.

Anna-Karin Wallgren (S)

Rune Kronkvist (S)

Jonas Petersson (S)

Lova Necksten (MP)

Tony Holgersson (SD)

Tim Auhlin (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers

Ordftiranden finner att utbildningsnåimnden bifallit ordftiranden Äsa
Evaldssons yrkande om att återremittera ärendet gällande ftirskolebuss ftir
ytterligare utredning och ftirtydligande tjänsteskrivelse; där mer information
om verksamhet och kostnadsberåikningar på både köp och leasing efterfrågas
till nåimndens extra sammanträde den 11 februari varefter ärendet hänskjuts
till KS.

Omröstningsresultat 3

Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster mot 5 nej-röster

Reservationer
S-gruppen och Lova Necksten (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning ftireslå Kommunstyrelsen att
ftireslå Kommunfu llmdktige att by gga om Kallinge skolan enl i gt
ftireliggande ftirslag och tilldela utbildningsnämnden medel enligt ftirslaget.

Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning att ftireslå Kommunstyrelsen
att foreslå Kommunfullmåiktige att inftirskaffa paviljonger ftir två

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l'ffflrs
Utdragsbestyrkande
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ftirskoleavdelningar och fyra klassrum med grupprum på Slättagårdsskolan
och tilldela utbildningsnämnden och Teknik Fritid och Kultur medel enligt
ftirslaget,

Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning att återremittera ärendet
gällande ftirskolebuss ftir ytterligare utredning och ftirtydligande
tjåinsteskrivelse; dåir mer information om verksamhet och
kostnadsberäkningar på både köp och leasing efterfrågas till nåimndens extra
sammanträde den 11 februari varefter ärendet hiinskjuts till KS.

Exp:

Kommunstyrelsen
Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge Skolområde
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Teknik Fritid och Kultur FK



ffiRONNEBY
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-24

Sida

33(47)

Utbildningsnämnden

s10 Dnr2018-000648 612

Val av representant för Utbildningsnämnden i den
lokala styrgruppeh, Tekn ikcol lege.

Sammanfattning
Vid Utbildningsniimndens sammanträde 2018-12-20 entledigades dåvarande
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) från uppdraget som nåimndens
representant i den lokala styrgruppen ftr Teknikcollege.

Vid dagens sammanträde skall val av ny representant för
utbildningsnämnden ske.

Deltar i debatten
I debatten deltar 1:e vice ordf Silke Jacob (C) samt niimndsledamot Lova
Necksten (MP).

Yrkanden
l:e vice ordf Silke Jacob (C) ftreslår att representant till den lokala
styrgruppen TeknikCollege kopplas till ordftirandeskapet och att
ordftiranden Åsa Evaldsson (M) utses till representant ftir
Utbildningsnåimnden under denna mandatperiod.

Nämndsledamot LovaNecksten (MP) ftireslär att2:evice ordf Stefan
Österhof (S) utses till representant ftir Utbildningsnämnden under denna
mandatperiod.

Propositionsordning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) konstaterur attdet ftireligger två
nominerade namn till posten som utbildningsnämndens representant i den
lokala styrgruppen ftir Teknikcollege.

Då det iir ett namn mer än antalet som kan väljas ska en sluten omröstning
ske.

Till rösträknare utses ersättarna Lars Sager (M) och Robin Bowin (V).

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Omröstningsresultat
Efter genomft)rd omröstning blir resultatet ftiljande;

Ätta 1A; röster på Åsa Evaldsson (M), fem (5) röster på Stefan Österhof (S)

Ordftiranden finner att utbildningsnämnden utser Åsa Evaldsson som
representant ftir nämnden i den lokala styrgruppen ftir TeknikCollege.

Beslut

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) utses till utbildningsnämndens representant
i den lokala styrgruppen ftir TeknikCollege.

Exp:

Åsa Evaldsson, ordf Utbildningsniimnden, Ronneby kommun
Region Blekinge /TC Sydost Regional Styrgrupp FK

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s 11 Dnr 2019-000035 610

Uppföljning enligt internkontrollplan 201 8.
Slutredovisning; Rekrytering, Bemanning, Processer
och rutiner, IT-system.

Sammanfattning
Inledningsvis gav Annika Forss, kvalitetsutvecklare (grundskola) och Krister
Svensson, kvalitetsutvecklare (IT system), en kort presentation av sig själva.
De är två kvalitetsutvecklare utav ett team bestående av fyra personer;
kvalitetsutvecklare Maria Sjölund (fiirskola, vuxenutbildning, kommunallag)
och kvalitetsutvecklare Elisabeth Hejman (gymnasieskola).

Utbildningsnåimndens ledamöter delgavs redogörelse ftir de olika aktiviteter
som genomftirts under är 2018 då det gäller rekrytering och bemanning,
ftirbättringsarbete av processer och rutiner, samt IT-system (SKA-modell,
Stratsys).

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden tar slutredovisning av intemkontrollplan
2018 till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Tony Holgersson
(SD), Lars-Olof Wretling (L) samt ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Slutredovisningen avseende internkontrollplan 2018 tas till dagens protokoll

srgn
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Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare

s uroragsoeslyrKanoe
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Utbildningsnämnden

s12 Dnr 2019-000036 610

Internkontroll för Utbildningsnämnden 2019. Förslag.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Krister Svensson kommenderade inledningsvis den
riskanalys som ligger till grund ftir ftireliggande ftirslag till
internkontrollplan 20 1 9 (bruttolista). Riskhanteringsprocess delgavs
utbildningsnämndens ledamöter.

Av tj iinsteskrivelsen framgår ftiljande;

"En bruttolista innehållande ftirvaltningens samlade risker på övergripande
nivå togs fram i samband med revidering av internkontrollplan ftir 2018.
Inftir 2019 har bruttolistan med risker uppdaterats dels utifrån diskussioner i
Utbildningsnämnden men också med utgångspunkt fran de riskområden
KSAU tog beslut om 2018-11-12.

Utifrån bruttolistan med risker och intemkontrollplanen ftir 2018 finns ett
ftirslag på internkontrollplan for 2019. Förslaget innehåller ftirutom risker
och riskvärde också ftlrslag på kontrollmoment.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningens riskanalys ftir 2019 baseras på arbetet som
genomftirdes inftir revidering av internkontrollplan ftir 2018. Under aret har
KS tagit beslut om ett antal, ftir kommunen, gemensamma riskområden som
ftireslås anvåindas när riskanalysen genomftirs. Utbildningsfiirvaltningens
använde redan 2018 flertalet av dessa områden och i arbetet med den
uppdaterade bruttolostan ftir risker har även identifierats risker inom de
riskområden som tillkommit. "

Utbildningsnämndens bruttolista internkontrollplan ftir 20 I 9 delgavs
nämndsledamöterna, vilken kommenterades och genomgicks.

Förslag till beslut
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ftireslår att förvaltningen far i uppdrag attta
en juridisk diskussion kring punkt 16 (GDPR), att uppftiljning sker vid
februari månads ordinarie nämndssammanträde, då ett reviderat ftirslag till
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internkontrollplan 2019 fttr utbildningsnämnden; innehållande totalt fem (5)
processområden ånyo behandlas.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Jonas Petersson
(S), Lova Necksten (MP), Tim Aulin (SD), Anna-Karin Wallgren (S) och
Rune Kronkvist (S).

Yrkanden
Ordfiiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att en frekvens-kolumn(antal
mätn./år) och en metod-kolumn (exvis uppftljning, stickprov) tillftirs
internkontrollplanen.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar att internkontrollplanen
kompletteras med punkt 3 ("Det saknas kompetens kopplade till elevhälsan
ute i verksamheterna").

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall på Lova Neckstens yrkande avs
komplettering med punkt 3.

Nåimndsledamot Tim Aulin (SD) yrkar att punkt l6 ("Vi ftiljer inte GDPR")
lyfts in i internkontrollplanen.

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar att ett tillägg görs till punkt 16;
med en formulering om att den ska riktas mot utbildningsftirvaltningens
ansvarsområde.

Beslut

Utbildningsftirvaltningen får i uppdrag att ta en juridisk diskussion kring
punkt 16, att uppftiljning sker vid februari månads ordinarie
nåimndssammanträde då ett reviderat ftirslag till internkontrollplan 2019 för
utbildningsnämnden; innehållande totalt fem (5) processområden ånyo
behandlas baserat på de yrkanden som framkommit under dagens
nämndssammanträde.

Exp:

Krister Svensson, kvalitetsutvecklare
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s13 Dnr 201 9-000023 026

Personal och arbetsmiljöfrågor januari 2019

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring Elevhälsans Medicinska
Insats (EMI) vars verksamhetschef Bodil Östgård låimnar sin tjänst och
börjar som specialpedagog heltid på Gymnasieskolan Knut Hahn.

Anställningsintervjuer ftir utannonserad tjänst som verksamhetschef ftir EMI
pågar.

Medicinskt ansvarig verksamhetschef ansvarar även ftir joumalsystemet
PMo. Ärendet om tillsättning av verksamhetschef ftir EMI kommer att lyftas
i utbildningsnåimnden ftir beslut framöver.

Vidare informerades om annons avseende tillsättning av rektor vid
Gymnasieskolan Knut Hahn. Rektorstj änsten eft er Kristoffer Sj ölander
tillträds till sommaren.

Avslutningsvis informerade ftirvaltningschefen kring rekryerad samordnare
ft)r flerspråkighet som tillträds av Sonja Stranne. Finansiering sker genom
erhållet likvärdighetsbidrag.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), nämndsledamot Kajsa
Svensson (M) och ersättare Lars Sager (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare

leö



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
2019-01-24

Sida

40(47)

s14 Dnr 2019-000024 602

Kurser och konferenser januari 2019

Sammanfattning
Ordftjranden Åsa Evaldsson (M) informerade om utbildning ftir UN:s
beredningsutskott den 8 februari (heldag) och den 1l februari (fm).

Extra nämndssammanträde är inplanerat den 11 februari (em) kl 13.15-ca
16.00. Förutom direktjustering av ärende gällande ftirskolebuss och beslut
om bokslut 2018, kommer ftiredragning och diskussion att ske kring
kvalitetsutveckling och internkontrollplan 2019.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

leö
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s15 Dnr 201 9-000025 600

Förvaltn ingschefens Rapporter jan ua ti 2019

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogj orde fiir framtagen BO-statistik,
vilken delgavs utbildningsnämndens ledamöter. Antal bam inom ftirskolan
ökar konstant. I nuläget är | 344 bam placerade i kommunens verksamheter
(1586 barn inkl privat regi, 1596 inkl fskbarn i annan kommun).

I anslutning härtill informerade ftirvaltningschefen kring Rävens Fritidshem
och om ev tillfiillig ftirskola.

Ordftranden Äsa Evaldsson (M) efterfrågade månatlig redovisning gällande
antal bam per avd utöver BO-statistiken, att skickas ut digitalt via
niimndsekreteraren.

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring dagens tidningsartikel i
lokalpressen gällande ftirskoleutbildning vid Kunskapskällan i samarbete
med Linnöuniversitetet.

I anslutning härtill informerade ordftiranden Åsa Evaldsson (M) om Region
Blekinges planer på en ev uppstart av ltirarutbildning med Blekinge som bas.
Processen åir enbart i sin linda.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S) och niimndsledamot Tony Holgersson (SD).

Beslut

Rapporterna tas till dagens protokoll

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

Utdragsbestyrkande
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s16 Dnr2019-000026 000

Delgivningar januari 2019

Sammanfattning
201,9.20 -002

Föråindringar attesträtt fr o m 2019-01-01 inom Utbildningsnämndens
verksamheter.

2017.98 -047
Skolverket: Beslut om återbetalning av statsbidrag ftir personalftirstärkningar
inom elevhälsan och specialpedagogiska insatser 2017.

2017.t03 - 047

Skolverket: Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag ftir fortbildning i
specialpedagogik 2017 .

2017.2t3 - 047

Skolverket: Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag ftir gymnasial
lärlingsutbildning 20 17 .

2017.420 - 047

Skolverket: Beslut om godkiind redovisning av statsbidrag för introduktions-
program 201712018.

2018.82 - 047

Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition av statsbidrag ftir omsorg på kvällar,
nätter och helger juli-december 2018 (nattis).

2018.93 -047
Skolverket: Beslut om beviljat statsbidrag ftir högskolestudier i special-
pedagogik ftir HTl8 (dnr 8.1.8-2018:3009).
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2018.95 - 047

Skolverket: Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för kvalitetssåikrande
åtgärder ftir 2018 (maxtaxa).

201 8.1 t0 - 047

Skolverket: Beslut om beviljat statsbidrag ftir Lärarlyftet II ftir 2018.

201 8. I t2 - 047

Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition av statsbidrag ft)r kaniärtjänster ftir
HTl8.

20r8.t71-047

Skolverket: Beslut om beviljat statsbidrag ftir gymnasial lärlingsutbildning 2018
HT.

2018.179 -047
Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition ftir statsbidrag till samordnare för
nyanländas lärande HTI 8.

2018.389 -047
fran

Kommun (KF $296:2018): utbildningsftirvaltningen efter T ertial 2.

2018.460 - 047

Skolverket: Beslut om beviljat statsbidrag ftr högskolestudier Sva och Sfi HTl8
(dnr 2018:36093).

2018.484 -047
Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition av statsbidrag till Lärarlönelyftet
HTI8.

l*ffils utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

20t8.634 - 047

Skolverket: Beslut om avskriven ansökan ftir utbildning inom hälso- och
sjukvården 2019.

2018.641 - lt4
Polisanmälan ang olaga hot mm 2018-11-26 Kallingeskolan, Ronneby kommun
(KI52s611-18).

2018.6ss - 114

Polisanmälan ang stöld av dator 20 1 8- 12-04-12-05. Snäckebacksskolan,
Ronneby kommun (Kl 53 6597- 1 8)

20t8.690 - tt4
Polisanmälan ang stöld av drivmedel 2018-11-309 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby (K1 520129-1 8).

2019.29 - tI4
Polisanmälan gällande skadegörelse 20 1 8- I 2-20 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby kommun (Kl 598956-1 8).

2019.40 - lt4
Polisanmälan gällande stöld 2018-12-28 Slättagårdsskolan, Kallinge, Ronneby
kommun (K1622539-18).

20t9.2t -047
Skolverket: Beslut avs Statsbidrag till kommuner som tilliimpar maxtaxa inom
ftirskolan och fritidshemmet 20 I 9 (kvalitetssåikrande åtgåirder).

Info-bladet: Förvaltningschefen har ordet.

2019.20 - 600
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Utbildningsnämnden

2018.649 - 612

Teknikcollege: Protokoll från lokal styrgruppsmöte ftir Teknikcollege 2018-
12-14.

2018.387 - 623

Förvaltningsrätten i Växjö: Dom 2019-01-15 gällande skolskjuts enligt
Skollagen. (Målnr 4482-18)

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiee 20 1 8- 1 1 -29. Stadshuset. Ronneby
Kommun (KF $294:2018); Förslag till ny politisk organisation.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 20 I 8- 1 1 -29. Stadshuset. Ronnebv
Kommun (KF $295:2018): Förslag till ny ftirvaltningsorganisation.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 20 I 8- 1 2- 1 0 Utbildnings-
ftirvaltningen, Ronneby kommun.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) lyfte fråga kring återliimnade
statsbidrag, vilka kommenterades.

Deltar i debatten
I debatten delar niimndsledamot Lova Necksten (MP).

s8
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s17 Dnr 2019-000027 002

Delegationer januari 2019

Sammanfattning
Delegationsbeslut ft)r Skolområde Kallinge 20 1 8-06- I 5-20 I 8- I 1 -30 och
delegationsbeslut ftir Skolområde Ronneby 20 I 8- I 0- 1 5-20 1 8- 1 2-03 samt
delegationsbeslut ftir Råd- och Stödteamet (RoS) 20 1 8- 1 2-05 --2018-12-19 ;

cirkulerade under nämndssammanträdet.

l'ffitM
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s18 Dnr 201 9-000042 600

Ovrigt - Utbildningsnämnden januari 2019.

Sammanfattning
ordftjranden Åsa Evaldsson redogjorde inledningsvis ftir punkten övrigt,
som kommer attvara en stående punkt dåir niimndsledamöter har möjlighet
lyfta korta ärenden som anmälts ftire nåimndssammanträdet.

vidare betonade ordftiranden vikten av att nämndsledamöterna inger
undertecknad ftlrsäkran om tystnadsplikt.

vid utbildningsniimndens ordinarie sammanträde den 21 februari kommer
kommunstrateg Tommy Ahlquist och verksamhetsanknuten proj ektledare
Monica Sjövind, att delge nämndsledamöterna lägesrapport gällande
Framtidens Skolor.

Presidiet är den 28 januari kallat till Tematisk kvalitetsgranskning av
Skolverket.

Diskussion kring öppna sammanträden denna mandatperiod kommer att tas
på utbildningsnämnden.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Åsa Evaldsson (M), Ordf tIN
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef


