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Sammanträdesdatum 

‘ KOMMUN 2018-03-22 

Utbildningsnämnden 
Plats 00h tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl. 08:30-12.05 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2018-04-10 
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Sekreterare (w Å-) wfiwïï: KM}; J Paragrafer 37-47 
RosMäfiäfRonnehed 

Ordforande Äfigflufiwß „Ü 
Tim Svanb g (C) 

’ K t, 

- 476 . 

Justerare ’
' 

‚ Jan-Eric Wildros (S) 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-03-22 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-1 1 

Datum då anslaget tas ned 2018-05-03 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 

Nämndsekreterare UN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
201 8-03-22 

Tim Svanberg (C), mötesordf/1 :e vice ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Lennart Gustafsson (L) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordfôrande 
Stefan Österhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 

Kenth Carlsson (M) 
Jonatan Glader (C) 
Helene Fogelberg (M) 
Johnny Hákansson (S) 

Martin Engelsjó (M) 
Margareta Håkansson (RP) 
Ingrid Karlsson (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Sven-Olof Lindström (S) 

Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarle Ronnehed, nämndsekreterare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Lars Smedjebäck, systemförvaltare 

Sonja Stranne, Lärarförbundet 
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Utbildningsnämnden 

Ârendelista 
537 

538 

§39 

§40 

§41 

§42 

§43 

§44 

§45 

§46 

§47 

Dnr 2018-000122 041 
Uppföljning av budget februari 2018. Redovisning. ........................................... .. 4 
Dnr 2017-000498 622 
Förslag till vägval - Kostpolicyn. ........................................................................ .. 5 
Dnr 2018-000123 611 
Information om skolvalen i grundskolan. ........................................................... .. 9 
Dnr 2018-000124 630 
Behov av nya fôrskoleplatser i Ronneby kommun. Information. ...................... .. 11 
Dnr 2018-000125 026 
Arbetsmiljöenkät avs Utbildningsförvaltningen. Redovisning ........................... .. 15 
Dnr 2017-000362 600 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av Utbildningsnämndens 
verksamheter, Ronneby kommun. Rapport .................................................... ._16 
Dnr 2018-000021 026 
Personal och arbetsmiljöfrågor mars 2018 ...................................................... .. 17 
Dnr 2018-000023 602 
Kurser och konferenser mars 2018. ................................................................ .. 18 
Dnr 2018-000022 600 
Förvaltningschefens Rapporter mars 2018 ..................................................... .. 19 
Dnr 2018-000025 000 
Delgivningar mars 2018 .................................................................................. ._21 
Dnr 2018-000024 002 
Delegationer mars 2018 .................................................................................. ._24 

Justerandes sign 

'15 WWW l 

Utdragsbestyrkande



~ 
~~

g 
RONNEBY KOMMUN 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(24) 
2018-03-22 

Utbildningsnämnden 

§ 37 Dnr 2018-000122 041 

Uppfëljning av budget februari 2018. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för den av Ekonomienheten 
framtagna prognosen för januari och februari, som visar en avvikelse på ca -8 
7 l 5 Tkr. 

Då nämndsbeslut om internbudgeten togs först i februari har detta medfört att 
de verksamhetsanpassningar som beslutats av förvaltningschef ännu ej fått fullt 
genomslag. 

Bedömning 
Förvaltningschefen gör bedömningen att tydligare uppföljningar och analyser på 
enhetsnivå kan föras fr 0 m mars månad. Prognosen är i nuläget svårbedömd. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M) och Lennart 
Gustavsson (L). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Ekonomienheten 

J%randes sign 

JS 
Utdragsbestyrkande «KM

i



~ 
~~i ~ ~ 
~~ ~~ 

RONNEBY KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-O3-22 

Utbildningsnämnden 

§ 38 Dnr 2017-000498 622 

Förslag till vägval - Kostpolicyn. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund gav inledningsvis en resumé från föreg 
nämndssammanträde då ärendet gällande Kostpolicy Var uppe till behandling. I 

sin förslagsskrivelse anför Sjölund följ ande; 

Bakgrund 
Ronneby kommun fastslog en kostpolicy 2013-01-01. Kostpolicyn föreskriver 
att skollunchen ska serveras mellan klockan 11.00-13.00. Uppföljningen till 
utbildningsnämnden 2017-11-07 Visade att flera skolor inte kunde hälla den 
tidsintervallen utan börj ade servera lunchen tidigare än klockan 11.00. Skälet till 
detta var främst antalet elever i förhållande till storleken på matsalarna. På 
utbildningsnämndens möte 2018-02-22 deltog kostchef Elena Johansson för att 
diskutera mattidema. Nämnden beslutade därefter att ge förvaltningschefen i 

uppdrag att till nästa nämnds-sammanträde återkomma med förslag på vägval 
gällande kostpolicyn 

Bedömning 
Vi har idag att förhålla oss till att antalet elever i Ronnebys skolor har ökat 
kraftigt under senare år, samtidigt som skolmatsalarna är oförändrade i storlek 
(med undantag av Kallingeskolans matsal). Det innebär att frågan gällande den 
rekommenderade tiden för när lunchen ska börja serveras står i konflikt till 
behovet av att skapa en lugn och trygg matsituation. Livsmedelsverket lyfter den 
rekommenderade tiden i rapporten ”Skolmåltiden - en viktig del av en bra 
skola” som en parameter av flera för att säkerställa bra mat i skolan som också 
ger näring åt lektionerna. De trycker till exempel på vikten av att måltiden ska 
intas i en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö, med låg ljudnivå och n trygg 
stämning i skolrestaurangen. 

Kostenheten har nyckeltal att förhålla sig till när det gäller genomströmning i 

matsalarna, där det tar i snitt 5-7 minuter för varje elev, från det att eleven 
kommer till matsalen till dess eleven har maten på tallriken och är klar för att 
äta. Därefter finns ett riktvärde om att eleven sitter och äter i snitt 20 minuter. 
Ett schema behöver dock ta höjd för variation. En klass kan av flera skäl bli 
försenas till matsalen. Förseningen kan handla om mänskliga faktorer såsom en 
konflikt som måste redas ut. För att uppnå en god arbetsmiljö för samtliga
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

inblandade måste schemat läggas med marginal för att kunna hantera olika 
former av variation. En rektorer beskrev det hela så här. ”Vi släpper iväg 
klasserna med fem minuters intervaller, men uppstår det förseningar blir det 
kaosl”. Aspekten gällande arbetsmiljöfrågan gäller såväl barn som vuxna. 

Det är också viktigt att undvika långa köer. I incidentrapporterna ser vi att 
kösituationer generellt sett är tillfällen där kränkningar och incidenter är vanliga. 
Alla barn ryms inte heller inom "mallen” för vad en måltid i snitt tar att äta. 
Speciellt många av de yngre barnen behöver mer tid på sig och vi har barn med 
särskilda behov som behöver extra tid på sig i matsalen. För dessa barn är också 
en lugn och trygg matsituation extra viktig. 

Under översynen av tiderna har ett flertal rektorer intervjuats. Gemensamt för 
dem är deras strävan år att säkerställa en trygg matsituation, och att det är den 
övergripande orsaken till tidigarelagda mattider. Alla tillfrågade rektorer vittnar 
också om att det är många barn som äter frukost mycket tidigt, alternativt liten 
eller ingen frukost alls, och att de därigenom är hungriga tidigt. Om detta skriver 
Livsmedelsverket: Skolmåltiden är en del av utbildningen. Måltiden har 
betydelse för hälsan, men är också en förutsättning för trivsel och lärande. 
Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra 
läromedel är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. 
(Livsmedelsverket, Uppsala oktober 2013). Den här aspekten skulle gå att 
hantera med hjälp av någon form av mellanmål på förmiddagen. 

För att möta frågan gällande miljön i matsalarna föreligger däremot ett behov av 
att bygga ut matsalarna för att kostpolicyn avseende Öppningstiden ska kunna 
efterlevas. Med hänsyn taget till att det maximalt handlar om 30 minuters 
skillnad mellan tiden som kostpolicyn föreskriver och faktisk öppningstid, 
föreslås istället att kostpolicyn skrivs om, så att 11.00 blir ett börkrav och inte 
ett skallkrav. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att se över 
kostpolicyn i den delen som rör tidsramarna gällande lunchens servering, så att 
tidsramen formuleras som ett börkrav och inte ett skallkrav. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice" ordf Jan- 
Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Stefan Osterhof (S), 
Lars Sager (M), Erik Ohlson (V), Christer Stenström (M) och Lennart 

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-03-22 

Utbildningsnämnden 

Gustafsson (L) samt tjänstgörande ersättarna Jonatan Glader (C), och Helene 
Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att utbildningsnämnden uppmanar 
kommunstyrelsen att utreda vilka lokalbehov som finns for att kostpolicyns 
intentioner kan efterlevas. 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att kostnad för att erbjuda/ servera 
mellanmål utreds och redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i april 
20 1 8. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar att kostpolicyn ändras så att det står att 
”lunch kan serveras fr o m kl 10.30-13.00”. 
Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall till 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros 
(S) yrkande om att utreda kostnaden for att erbjuda mellanmål. 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S) yrkande om att utreda kostnaden för att erbjuda mellanmål. 

Propositionsordning 
Mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C) ställer nämndsledamot Erik Ohlsons 
(V) yrkande om att utbildningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att utreda 
vilka lokalbehov som finns för att kostpolicyns intentioner kan efterlevas, mot 
.nämndsledamot Lars Sager (M) yrkande att kostpolicyn ändras så att det står att 
”lunch kan serveras fr o m kl 10.30-13.00” mot varandra. 

Mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C) finner att utbildningsnämnden bifallit 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om att utbildnings-nämnden 
uppmanar kommunstyrelsen att utreda vilka lokalbehov som finns for att 
kostpolicyns intentioner kan efterlevas. 

Mötesordf/ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) ställer frågan om 
utbildningsnämndens ledamöter bifaller 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) 
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Utbildningsnämnden 

tilläggsyrkande om att utreda kostnaden för att erbjuda/ servera mellanmål utreds 
och att redovisa detta vid utbildningsnämndens sammanträde i april 2018. 

Mötesordf/ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) finner att utbildningsnämnden bifallit 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) tilläggsyrkande om att utreda kostnaden för 
att erbjuda mellanmål. 

Beslut 

Utbildningsnämnden uppmanar kommunstyrelsen att utreda vilka lokalbehov 
som finns för att kostpolicyns intentioner kan efterlevas. 

Utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkande om att utreda kostnaden for att 
erbjuda/servera mellanmål och att redovisning sker vid utbildningsnämndens 
sammanträde den 19 april 2018. 

Exp: 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

Jgfrandes sign j Utdragsbestyrkande
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§ 39 Dnr 2018-000123 611 

Information om skolvalen i grundskolan. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort delgav utbildningsnämndens ledamöter 
information om juridik och praktiskt genomförande avseende skolvalen samt 
de styrdokument som reglerar verksamheten. 
Då det gäller grundprinciperna för plats i grundskola ref. Hjort till Skollagen 
(SL) 10 Kap §30, samt flytt av elev pg a disciplinära åtgärder (SL 10 Kap 
§3 1). 

Vidare informerade bitr förvaltningschef Inger Hjort kring begreppet 
”Närhetsprincipen”. Denna princip finns ej förankrad i lagstiftningen, men 
man brukar uttrycka det som att lagstiftningen bygger på/ger uttryck för 
närhetsprincipen. 

I rättsfall från Skolverkets Överklagandenämnd (ÖKN) har ”relativ närhet” 
och ”syskonförtur” som urvalsprinciper godtagits i domslut. Aven ”absolut 
närhet (fågelvägen)” har godtagits som urvalsprincip. 
Alla potentiella sökande ska kunna ansöka på lika Villkor och ha likvärdig 
tillgång till information om ansökningsförfarandet. 
Ronneby kommun bör införa digital plattform för skolvalets administration, ta 
beslut om upptagningsområde med hänsyn till skolskjuts och relativ närhet ur 
kommunikationssynpunkt, fastställa principer för urvalet exvis relativ närhet 
och syskonförtur för yngre barn samt informera mera. 

systemförvaltare Lars Smedj ebäck delgav utbildningsnämndens ledamöter 
sammanställning gällande uttag kring elevstatistik kopplat till 
skolupptagningsområdena samt befolkningsunderlaget. 

Totalt finns det 3 557 grundskoleelever (F-9) i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/l :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S) 

Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande r"
‚ 

v 
l 

75a 
b r \



~ 
~~ ~ ~~ 

__ 
Sida 

ww gángmg-ÉZRADESPROTOKOLL 11(24) 

Í? KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 40 Dnr 2018-000124 630 

Behov av nya förskoleplatser i Ronneby kommun. 
Information. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade inledningsvis om det akuta läge 
som råder inom förskolan då det gäller att upprätthålla vad lagen föreskriver 
vid placering av barn i förskola. Det finns svårigheter att klara krav om 
erbjudande om plats inom barnomsorgen inom 4 månader. 
Vidare ref Ekblad till den tidigare framtagna strategiska planen för förskolan. 
Sedan dess har en större ökning av antal barn tillkommit vilket påverkar 
verksamheten. 
Vikten av att tänka både kort- och långsiktiga lösningar betonas. Förslag till 
åtgärder kommer att presenteras vid nästa nämndssammanträde. Svårigheter att 
rekrytera personal inom såväl förskola som grundskola påtalas. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade nämndsledamöterna om den 
nuvarande situationen inom förskolans verksamhet. I sin tjänsteskrivelse anför 
bitr förvaltningschef Inger Hjort följande; 
”F örskolechefema i Ronneby och Kallinge har tillsammans presenterat underlag 
som visar på stor platsbrist uppkommen sedan hösten 2017. Aktuella siffror från 
förskolechefema visar att 49 barn inom Ronnebv och Kallinge 
förskoleområden inte kommer att kunna placeras inom 4 månader. 

I Kallinge är platsbristen akut och trots att 25 barn är placerade i Ronnebys 
förskolor i nuläget finns 45 barn i kö för plats inom 6 månader. Inga nya 
placeringar kan göras i Kallinge förrän tidigast i augusti enligt förskolechefernas 
bedömning. 

Läget uppges vara mycket pressat med barngrupper med 13-14 i smâbarns- och 
19-21 barn i syskonavdelningarna. Sjukskrivningama bland personalen i 

Kallinges förskolor har ökat med över 40 % både bland förskollärare och 
barnskötare under 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Måluppfyllelsen per förskoleområde för 2017 är tydlig: 

_ 
Planerade bam 2017 per förskoleomrâde -mâlrelaterat 

Förskoleområde: Placering 2017 Plats önskat dat. 
-max 2 mån 

Rby tätort 146 110 75% 
Saxemara 13 13 100% 
Hoby 50 50 100% 
Kallinge hela omr 81 57 70% 
Listerby/Jhus 59 57 97% 
Norra fórskolorna 32 27 84% 

TOTALT 381 314 32% 
Kommentar: lSaxemara plac 11/13 i andra förskolor 

Vi ser stora svårigheter att våren 2018 klara Skollagens krav med erbjudande 
om plats inom 4 månader. Detta trots att kommunens förskolechefer har ett nära 
samarbete och kan se en helhetsbild av kön till alla förskolor i kommunen. I 

Saxemara ñnns en ”kö” på närmare 20 bam till plats. Dessa är nu placerade i 

förskolor i Ronneby, men söker plats för överflyttning när förskolan byggs ut, 
efter att åk 4-6 flyttas från Saxemaraskolan. 

En analys ger vid handen att det som påverkat är: 
o Antal barni äldersgruppema 0- 5 är har ôkat med 196 barn sedan 

prognosen gjordes 2017-02-06 se tabell. Snittet per åldersgrupp är 
därmed 339 bam/år. 

Utfall 
Utfall 

Ï Utfall 
T Utfall 
;Utfall t 

Prognos 
Prognos 
Prognos 
Prognos 

+ jfr 
med 

66 
37 
20 
32 
41 
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o Nyanlända och lângtidsarbetslôsa erbjuds en etableringsfas på heltid, 
genom Arbetsförmedlingen, vilket påverkar att deras barn lämnas från 1 

års ålder på heltid i större utsträckning än tidigare år. ÿfir med 2010 barn 
på 15 2‘/v pga arbetslös förälder - 11 % - nuläge 4 %) 

o Yngre barn, d.v.s. 1-2 åringar är mer omsorgskrävande viket leder till 
behov av mer personal/barn, vilket ger färre platser per personalgrupp 
och avdelning. Bedömningen är att max 8 barn (1-2 år) kan utgöra en 
grupp- 

0 Bam i behov av särskilt stôd ôkar. Nyanlända barn är i sig barn i behov 
av Språkstöd på modersmålet, vilket leder till större belastning för 
personal i kommunikationen med föräldrarna. Färre barn kan placeras i 

dessa grupper enl. förskolechefemas bedömning. Variationen i Kallinge 
är stor - mellan 4-45% är nyanlända i de olika förskolorna. 

Bedömning 
Vi ser behov av dels kortsiktiga lösningar i nuläget och långsiktiga 
hållbara i linje med de som presenterats förra året 2017-02-06, i utredningen 
Strategisk plan för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun. De kortsiktiga 
lösningarna kan vara; 

o Förstärkning av förskolans personalresurs 2018 
Generellt bedömer vi att budgeten för förskolan behöver utökas för att 
förstärka med personal pga den ökade vårdtyngden genom 
bamgruppernas nuvarande sammansättning. Möjligheterna att under en 
kortare tid klara flera barn i samma lokaler ökar genom fler anställda. 

o Snabba lokallösningar - paviljongeri anslutning till befintliga 
förskolor där så är möjligt. Kontakt med Ronnebyhus för möjliga 
lokallösningar inom deras områden är exempel på detta. 

De långsiktiga lösningarna behöver lyftas mot bakgrund av bättre, genomtänkta 
större förskolebyggnationer, parerat med nedläggning av de mindre, sämre 
lokaler som använts som provisorier etc under flera år. I den ”Strategiska planen 
för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” beräknades behoven av 
utbyggnad till 42 förskoleavdelningar fram till 2021. I dagsläget ser vi inget 
som pekar på att behoven är lägre än vad som prognosticerades 2017.” 

Förslag till beslut 
Vi avser att återkomma vid nästa sammanträde med konkreta underlag och 
beräknade förslagi frågan. 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/ 1 :e Vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e Vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Lars Sager (M) och 
Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 41 Dnr 2018-000125 026 

Arbetsmiljôenkät avs Utbildningsfôrvaltningen. 
Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad delgav utbildningsnämndens ledamöter sina 
reflektioner över genomförd medarbetarenkät som innehållit totalt 18 frågor av 
övergripande karaktär. Medelvärdet ligger ôver i nästan samtliga frågor utom 
de frågor som rör stress eller stressrelaterad symptom pg a arbetet. En ökad 
sjukfrånvaro noteras. Kompetensutveckling anses också något lägre än behovet. 
95 % uppger att arbetet känns meningsfullt. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Lennart Gustavsso 
(L) och Erik Ohlson (V). - 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande MM n
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Utbildningsnämnden 

§ 42 Dnr 2017-000362 600 

Skolinspektionens beslut efter tillsyn av 
Utbildningsnämndens verksamheter, Ronneby kommun. 
Rapport. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade nämndsledamöterna kring muntlig 
återföring som är inplanerad med Skolinspektionen den 20 april 2018. 
Sammanställning över Skolinspektionens beslut gällande 
Utbildningsnämndens verksamheter genomgicks och kommenterades. Besluten 
efter genomförd granskning är i stort positiva. Viss kritik framförs dock 
gällande vuxenutbildningen samt förskolans utemiljö. Då det gäller gymnasiet 
och grundsärskola föreligger inte någon kritik eller krav på några åtgärder. 
Skolinspektionens beslut gällande resp verksamhet har tillsänts 
nämndsledamöterna. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S) och nämndsledamot Lars Sager (M). 

Beslut 

Rapporten tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 43 Dnr 2018-000021 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor mars 2018 

Sammanfattning 
Något att behandla under rubr paragraf utöver Vad som omnämnts under §41 
detta protokoll, har inte inkommit till dagens nämndssamrnanträde.
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Utbildningsnämnden 

§ 44 Dnr 2018-000023 602 

Kurser och konferenser mars 2018. 

Sammanfattning 
Inbjudan till dialogmöten från Biosfärområde Blekinge Arkipelag har inkommit. 
Dialogmötena genomförs i de tre kommuner som ingår i biosfärområdet den 3, 5 
och 10 april. Anmälan sker senast 23 mars till info@blekingearkipelag.se. 
Från Länsstyrelsen i Blekinge län har inbjudan inkommit till kunskapsdag om 
opioider. Dagen är kostnadsfri och arrangeras av Blekingesamverkan mot droger 
som är ett samverkansorgan mellan länets kommuner, polisen, landstinget och 
länsstyrelsen. Anmälan senast 10 maj Via anmälningsfonnulär. 

Förslag till beslut 
Mötesordf/ 1 :e Vice ordf Tim Svanberg (C) föreslår att inbjudan från Blekinge 
Arkipelag lämnas utan deltagande. 

Vidare föreslås att ev deltagande vid kunskapsdag, Blekingesamverkan mot 
droger, behandlas ånyo vid nästa nämndssammanträde. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S). 

Beslut 

Utbildningsnämnden lämnar inbjudan från Blekinge Arkipelag lämnas utan 
deltagande. 

Ev deltagande vid kunskapsdag, Blkeingesamverkan mot droger, behandlas vid 
nämndssammanträde den 19 april 2018. 
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Utbildningsnämnden 

§ 45 Dnr 2018-000022 600 

Förvaltningschefens Rapporter mars 2018 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring förändrad tidplan gällande 
projekt ”Framtidens Skolor”. Förslag till revidering av beslut har framtagits 
och behandlas i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-26. 
Anbudsförfarandet har som tidigare meddelats stoppats avseende kv Svarven. 
Därutöver har tillfälligt bygglov överklagats. Överklagan av Trafiksäkerhets- 
verket beror på säkerhetsaspekten gällande järnvägens närhet till skolan. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) är kritisk till fåordig information ang Projekt 
Framtidens Skolor och förutsätter att Utbildningsnämnden informeras vid nästa 
nämndssammanträde den 19 april 2018. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kring nybyggnation av förskola 
Kallinge. Norlandiakoncernen har visat intresse för en fristående förskola. Ett 
annat alternativ att beakta kan vara byggnation av fler avdelningar till förskola 
på Espedalsskolan. 

Vidare redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hjort för framtagen BO-statistik 
samt delgav nämndsledamöterna lägesrapport över situationen inom förskolan. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) informerade om inbjudan till visning av Hulta 
förskola den 26 mars 2018 kl 17.00. Vid invigningen hade inte 
utbildningsnämnden fått kännedom om eventet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna 
Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Rune Kronkvist (S) och Lars Sager (M). 

Justffrdes sign Utdragsbestyrkande
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Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, F ch 
Inger Hjort, Bitr F ch 
Tommy Ahlquist, kommunstrateg 
Monica Sjôvind, Verksamhetsanknuten proj ektledare Framtidens Skolor 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-03-22 
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i SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RONNEBY 2018-03-22 

§ 46 Dnr 2018-000025 000 

Delgivningar mars 2018 

Sammanfattning 

2017.131 — 002 
Utbildningsförvaltningen: Fördelning/Delegering av arbetsmiljö- och 
brandskyddsuppgifter. 

2017.86 - 047 
Skolverket: Redovisning av statsbidrag för utbildning för barn som vistas i 

landet utan tillstånd HT och VT 2017. 

2017.175-047 
Skolverket: Redovisning av statsbidrag för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever. 

2018.31 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för hj älp med läxor eller annat skolarbete 
utanför ordinarie undervisningstid - Huvudman för 2018. 

2018.56 - O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för barn som vistas i landet utan tillstånd 
VT 2018. 

2018.82 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds för 2018. 
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Utbildningsnämnden 

2018.95 — 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018. 

2018.138 — O47 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för lovskola 2018. 

2018.129 — 175 
Räddningstjänsten Östra Blekinge: Ansökan om tillstånd för hantering av 
brandfarliga varor, Blekinge Naturbruksgymnasium/Hoby Lant- och 
Skogsbruksenter. 

20l8.ll8-600 
Skrivelse ang Studiehandledning online på modersmålet. 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 20 l 8-02-1 9 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-21 (§42:201 8); 
Svarven 1 Tidsbegränsat bygglov (tom 2027-10-30) för om- och tillbyggnad 
samt ändrad användning av industribyggnad till skola, Dnr 2017/526. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamot Christer Stenström (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden efterfrågar svar ang vid föregående nämndssammanträde 
ställt påpekande om tillsynsprotokoll gällande skolskjuts. 
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Exp: 

Helena Carlberg, skolskjutshandläggare 
Christer Stenström, nämndsledamot UN 
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§ 47 Dnr 2018-000024 002 

Delegationer mars 2018 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2018-03-05, 
delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2018-01-31-2018-0219 och 
delegationsbeslut för Skolområde GyV (Sfi) 2018-02-01; cirkulerade under 
nänmdssammanträdet. 
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