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Utbildningsnämnden 

§1 Dnr 2016-001019 001 

Begäran om remissyttrande avseende komplettering 
gällande ny grafisk profil i Ronneby kommun. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Heike Rosenqvist, informationsansvarig, redogjorde för bakgrund och historik 
i ärendet. Vinster med förslaget ses framförallt ur ett invånar- och 
näringslivsperspektiv. Förslaget har sin grund i F Örvaltningschefsgruppen. 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till remissyttrande avs 
komplettering gällande ny grafisk profil i Ronneby kommun. 
I remissyttrande föreslås att ett undantag gällande den sjätte att-satsen ges, 
syftande till att de verksamheter inom utbildningsförvaltningen som använder 
egen logotyp, även fortsättningsvis får göra detta. Särskilt i de fall 
verksamheten har ett regionalt kundområde och behov av att marknadsföra sig 
profilerat. 

Bedömning 
Av remissyttrandet framgår följ ande; 

KSau 2016-1 1-07 beslutade remittera frågan gällande; 
”att föreslå till Kommunstyrelsen att besluta att kommunala verksamheter som 
använder en egen logotyp går över till att enbart använda Ronneby kommuns 
nya logotyp inom två år, dock senast 2019-01-01 .” 

Verksamheter och kommunala projekt berörda av beslutet inom 
utbildningsnämndens ansvarsområde är 

Gymnasieskolan Knut Hahn (inkl. vuxenutbildning) 
Blekinge Naturbruksgymnasium 
Sjöarpsskolan 
Kunskapskällan 
Kulturskolan 
Kaoskompaniet 

Från berörda verksamheter kommer nedan argument mot föreslagna beslut.
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Utbildningsnämnden 

Kunskapskällan och Cela har idag fyra olika logotyper - Ronneby 
Kunskapskälla, Cela, Learning is the shit (konferens) och Kaoskompaniet 
(projekt). Ronneby Kunskapskälla har tydlig koppling till logotypen Ronneby - den moderna kurorten, medan övriga tre logotyper är helt fristående. 
Bakgrunden till att logotypema ser ut på detta vis, ligger i en strävan att lyfta 
fram verksamheternas regionala fokus. I många uppdrag dessutom regional 
finansiering. Att enbart använda Ronneby kommuns logotyp, skulle skapa 
missförstånd kring uppdraget och göra varumärket otydligt - for såväl 
pågående, som framtida, regionala samarbeten. En kommunal logotyp skulle 
riskera att andra kommuner inte känner sig involverade. 
Cela har i uppdrag att agera regional proj ektaktör. En kommunal logotyp för 
den verksamheten blir direkt missvisande. Med tanke på att målgruppen för 
Kunskapskällan och Cela inte ”bara” är kommuninvånare, utan hela regionens 
invånare och företag, är det viktigt att varumärket inte blir missvisande och 
skapar frågetecken kring avsändare. Inte minst målgruppen ”ungdomar” har en 
tendens att bli misstänksamma mot rent kommunala verksamheter, eftersom de 
många gånger har negativa erfarenheter och därför blir tveksamma till att gå in 
i aktiviteter. Även företag har idag en relation till den logotyp som nu finns, 
har byggts upp och betyder något. 
Ronneby Kunskapskälla och Cela är inte utpråglade kommunala verksamheter 
och ska inte heller vara det. Verksamheterna har i uppdrag att driva och stödja 
utveckling i ett regionalt perspektiv, många gånger i samverkan med andra 
aktörer. Verksamheterna har ett stort behov av att synas. Att ta bort 
verksamheternas logotyper, skulle definitivt skada varumärkena som nu byggts 
upp. Exempel från andra håll visar att framgångsrika lärcentra ofta har 
särskilda namn och en egen logotyp, exempelvis Campus Västervik, Norra 
Station i Hässleholm och Campus Varberg. Lo gotyperna är kopplade till de 
uppdrag verksamheterna har och behöver synliggöras på olika sätt för att 
fortsätta vara välbekanta och efterfrågade. 

Ronneby Kulturskola har en fågel i sin logga (”pippi pä kultur”) vilken sedan 
2009 är en symbol för kulturskolans verksamhet - som i sin tur under många år 
har förknippats med hög pedagogisk kvalitet och att Ronneby kommun satsar 
på kultur for barn. Målgruppen för Kulturskolans frivilliga verksamhet är barn 
och ungdomar och vi konkurrerar med flera andra aktörer vars verksamhet 
riktar sig till just barn och ungdomar. Kulturskolans logga är mer tilltalande 
för vår målgrupp än kommunens logga. Naturligtvis ska kommunens logga 
också vara med i alla sammanhang för att mäl gruppens föräldrar ska veta om 
att det är kommunen som står för verksamheten.
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Utbildningsnämnden 

En del av Kulturskolans verksamhet riktar sig till allmänheten med konserter, 
utställningar, pjäser och musikal som marknadsförs mot och visas upp för 
allmänheten. Resan är viktigare än målet såklart, men slutprodukten med våra 
äldre elever är oftast av hög klass. Vår logga på affischer och i annonser talar 
om för allmänheten att "här kommer ytterligare ett bra evenemang med 
Ronneby Kulturskola”. 
Ronneby Kulturskola sticker ut på ett positivt sätt i länet. Karlshamn, 
Sölvesborg och Olofström har enbart musikskolor, Karlskrona har en 
kulturskola (flera kulturuttryck utöver musik), Ronneby har en kulturskola med 
flera kulturuttryck SAMT verksamhet som riktar sig till förskolan och 
grundskolan. Det är välkänt i länet att Ronneby kommun satsar på kultur för 
barn på olika sätt. Loggan är en symbol för bamkultur och kvalitet i Ronneby. 

Gymnasieskolan Knut Hahn har sedan 2006 arbetat på att stärka sin profil och 
sitt marknadsvärde på en mycket konkurrensutsatt marknad. Detta gäller även 
gymnasiesärskolan Sjöarp samt Blekinge Naturbruksgymnasium i Bräkne 
Hoby. 
En viktig del i arbetet med utveckling av varumärkena har varit profilering 
genom logotyper som förstärker varumärkets identitet. Gymnasieskolomas 
logotyp syns i samband med valkatalogen, skolans elevkatalog, hemsida, i 

samband med alla mässor och öppet hus aktiviteter i länet, på alla 
profilprodukter ex tröjor och arbetskläder samt finns exponerat på alla utskick 
från vår organisation. Märket är också känt i internationella sammanhang, då 
särskilt GKH har ett väl utvecklat samarbete med en rad skolor inom EU 
området. GKH finns även exponerade tillsammans med Teknikcollege och 
andra delar av näringslivet i många olika sammanhang. 

Lo gotypen exponeras så gott som alltid tillsammans med Ronneby kommuns 
logotyp (med fåtal undantag - flagga, skylt på aulans vägg samt vissa 
profilkläder). 

Blekinge Naturbruks gymnasium är ett naturbruks gymnasium för hela länet, 
tidigare drivet av landstinget Blekinge och i överenskommelse med Blekinges 
kommuner överlåten till Ronneby kommun som huvudman. Vi har medvetet 
försökt bevara samhörigheten för länets elever genom namnet - Blekinge 
Naturbruksgymnasium. Ca 75 % av skolans elever genom åren kommer från 
andra kommuner. Skolan har hävdat sig väl genom de senaste årens hårda 
konkurrens.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Som framgår av de samlade argumenten från de berörda 
utbildningsverksamheterna är det ett önskemål att få behålla de starka 
varumärken och den höga igenkänningsfaktorn som vi under flera år lyckats 
skapa genom att få ett undantag gällande sjätte att-satsen i liggande förslag. 

Vår önskan är att vi kan använda våra inarbetade logotyper tillsammans med 
Ronneby kommuns även fortsättningsvis. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås avge yttrande enligt följande: 

Att utbildningsverksamhetens verksamheter, som använder egen logotyp även 
fortsättningsvis får göra detta - i sammanhang där det är motiverat och i samråd 
med kommunikationsenheten. Särskilt i de fall verksamheten har ett regionalt 
kundområde och behov av att marknadsföra sig profilerat. 

Det vill säga får ett undantag gällande ”sjätte att-satsen” i liggande förslag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S) och ersättare Martin Engelsjö (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till 
yttrande avseende komplettering gällande ny grafisk profil — egen logotyp, men 
att sista raden i yttrandet/förslag till beslut, utbytes mot ”Utbildningsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen inte bifaller förslaget betr punkt 4 och punkt 6. ” 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till förslaget. 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar avge yttrande enligt följande: 

Att utbildningsverksamhetens Verksamheter, som använder egen logotyp även 
fortsättningsvis får göra detta - i sammanhang där det är motiverat och i samråd 
med kommunikationsenheten. Särskilt i de fall verksamheten har ett regionalt 
kundområde och behov av att marknadsföra sig proñlerat. 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen inte bifaller förslaget betr 
punkt 4 och punkt 6. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Inger Hjort, bitr F ch 
Heike Rosenqvist, informationsansvarig 
Ronny Mattsson, SoC GyV 
Rektorsgrupp GyV 
Chef Kulturskolan 
Kunskapskéillan/CELA 
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Utbildningsnämnden 

§ 2 Dnr 2016-001018 009 

Begäran om remissyttrande avseende remiss frân 
Regeringskansliet- Ordning och reda i välfärden. Förslag. 

Sammanfattning 
Kommunen har mottagit en statlig utredning, Ordning och reda i välfärden 
(SOU 2016:78), Vilken är ett betänkande från Välfärdsutredningen. Ett 
yttrande ska sammanställas av kommunledningskansliet och tillställas 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för tj änstemannaförslag till 
yttrande över internremiss avseende SOU 2016:78 betr Ordning och reda i 

välfärden. Utbildningsförvaltningen har granskat och lämnat synpunkter i de 
delar som avser skolväsendet, men lyfter även fram skolplikten. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för synpunkter på 
tjänstemannaförslaget och anför följande i framtaget politikerförslag; 

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av 
privat utförda välfardstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga 
medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott 
som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. 

Utredningen har även haft i uppdrag att analysera och se över de regelverk som i dag 
används när privata aktörer anförtros att utföra välfärdstj änster. Det handlar om 
regelverket för upphandling och lagen om valfrihetssystem (LOV). Översynen syftar 
bl.a. till att lämna förslag om hur regelverken kan förenklas och göras mer flexibla och 
om hur de kan ändras för att förbättra förutsättningarna för idéburna aktörer. 
Utredningen har även haft i uppdrag att utreda om kapitalförsörjningsproblem utgör ett 
inträdes- eller tillväxthinder för sådana aktörer. 

Vidare har det i utredningens uppdrag ingått att analysera frågor som berör öppenhet 
och insyn när det gäller hur offentliga medel används, prövning av de privata aktörernas 
ägare och ledning mm. 

Utan en väl fungerande skola, vård och omsorg fungerar inte samhället. Välfärden är 
därför en angelägenhet för alla medborgare. Vilka villkor som ska gälla för att få del av 
skattemedel och vilka krav som kan ställas på dem som vill vara med och utforma 
framtidens välfärd bör därför avgöras inom ramen för en demokratisk process. 

Välfárdsutredningen har haft i uppdrag att se över villkoren för privata företag och 
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organisationer som utför offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Under de senaste 
åren har debatten om välfärden kommit att handla 0m konkurser, sjunkande skolresultat 
och orimligt höga vinster. Vem som äger och driver skolan och eventuella ekonomiska 
Vinster har dänned tillåtits prägla debatten, istället för de ur elevernas perspektiv 
mycket viktigare frågor som har att göra med kvaliteten i välfärden. 

Det är anmärkningsvärt att det inte finns tydliga kvalitetskrav för alla skolor, även 
kommunala. Avsaknaden av sådana riskerar att skada medborgarnas tilltro till välfärden 
och i förlängningen den solidariska finansieringen. Utredningen lämnar nu ett antal 
förslag som syftar till att skapa en större ordning och reda i välfärden men som i stället 
riskerar att minska dels valfriheten för elever, föräldrar och lärare och dels 
förutsättningarna för utveckling genom försök med nya sätt att leda verksamheten. 

Utredningen föreslår att ägare och ledningar för företag och organisationer som 
bedriver välfärdsverksamhet ska ha den erfarenhet och insikt som krävs för att kunna 
bedriva verksamheten på ett bra sätt. Aktörerna ska också ha en rimlig nivå av 
ekonomisk stabilitet. De som exempelvis felaktigt tagit emot offentliga bidrag eller 
begått vissa typer av brott ska inte få äga eller leda Välfärdsverksarnhet. Alla aktörer 
inom välfärden måste gå att lita på. 

Vi behôver vara öppna för att ompröva så vi nu kan bygga ett starkare skolsystem för 
elevernas rätt till likvärdig och god utbildning. 

Många fristående skolor gör ett bra jobb och bidrar till den pedagogiska utvecklingen. 
Men det finns systemfel som behöver åtgärdas. Bostadssegregationen har förstärkts i 

skolsegregation. Skolor med tuffare förutsättningar har ofta har svårare att rekrytera 
erfarna lärare, och de skilda förutsättningarna leder till att barn i olika skolor möts av 
skilda krav och förväntningar från skolpersonalen. En avgörande framtidsfråga för den 
svenska skolan är att segregationen ska minska. 

Valfriheten att välja skola, behöver kombineras med starka system för att skapa 
likvärdighet och bryta segregation mellan skolor. Urvalssystemen bör kunna utformas 
så att de skapar bättre förutsättningar för blandade klasser med elever från olika 
bakgrunder, än vad de gör i dag. Vi behöver hitta sätt att öka drivkraften för skolor att 
arbeta med elever med olika bakgrund och förutsättningar, där en tänkbar väg framåt 
kan vara en mer kompensatorisk finansiering. 

Pedagogiska vägval ska styras av vad som ger bästa möjliga skola. 

De krav som ställts i en tillståndsprövning bör följas upp inom ramen för en 
tillsynsprocess. Vad gäller de fristående förskolorna menar vi att Skolinspektionen bör 
ansvara för tillsynen. Det kommunala tillsynsansvaret rimmar illa med en 
tillståndsprövning på annan myndighetsnivå. De möjliga olika sätten att göra tillsyn i 

landets kommuner talar för att en samlad och kvalitetssäkrad tillsyn bör ske av 
Skolinspektionen även avseende förskolan. 

Vid sidan om sitt ansvar som huvudman för kommunalt drivna skolor har kommunerna
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ett ôvergripande ansvar för skolväsendet i kommunen. De har bl.a. ansvar för att fatta 
beslut om mottagande i grund- och gymnasiesärskola och för att skolpliktiga elever 
fullgör sin skolplikt även om de inte går i kommunens egen grundskola. Det 
övergripande ansvaret innebär att kommunen alltid måste ha en beredskap for att 
tillhandahålla utbildning till alla som har rätt till det. En skolpliktig elevs hemkommun 
måste alltid kunna ta emot en elev om denne välj er att sluta vid en fristående skola eller 
om den fristående skolan lägger ned sin verksamhet. Denna aspekt medför ökade 
kostnader i beredskapsläge. Detta påverkar den kommunala kostnaden och med den 
även skolpengens grundbelopp till den fristående verksamheten. 

Vi anser att denna kommunens skolpliktskostnad ska beaktas på liknande sätt 
som tidigare gällande reglering av skolpengen (sid 133). 

Fristående alternativ i välfärden finansieras alltid på samma villkor som det allmänna. 
Det betyder att en friskola, ett äldreboende eller vårdinrättning aldrig kan få mer pengar 
än vad det skulle kosta om primärkommunen eller landstinget driver verksamheten. 
Den vinst som kan uppstå kommer av ett effektivare sätt att driva verksamheten med 
samma kvalitet. Samma pengar satsade i det allmänna ger alltså inte bättre välfärd. 

De extremt låga vinstnivåer som föreslås av utredaren kommer i praktiken att bli ett 
hinder för att bedriva verksamhet i annat än offentlig regi. 

Hela utredningen dras med en brist på logik på så sätt att vinstuttag förutsätts få en 
direkt inverkan på kvaliteten samtidigt som utredaren på annan plats konstaterar att det 
inte finns ett självklart förhållande mellan de resurser som ställs till förfogande och 
faktisk kvalitet. 

Vidare konstateras redan i rubriken för avsnitt 7.1.2 att det är målen för välfärden som 
bör ligga till grund för bedömningar av effektivitet och kvalitet. Goda resurser är alltså 
inte en garanti för hög produktivitet och ett bra resultat. Ändå riktar förslagen in sig på 
att begränsa vinst. 

Det är viktigt att se konsekvenserna av förslaget från elevens perspektiv. Då är det 
avgörande att kvaliteten i verksamheten är hög. Vilken Organisationsform verksamheten 
bedrivs i är däremot mindre viktig. En mångfald av utövare och valfrihet dem emellan 
är positiv för elever, föräldrar, lärare och övrig personal. 

Förslag till beslut 
Ordföranden Lennarth F ôrberg (M) fôreslâr i sitt politikerförslag att 
Utbildningsnärrmden rekommenderar med hänvisning till ovanstående att Ronneby 
kommuns svar på remissen "Ordning och reda i välfärden" ska vara att utredningens 
förslag inte bör bli föremål för en proposition.
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), närnndsledamötema Lars Saager (M) 
och Magnus Stridh (SD), samt tjänstgörande ersättare Jonas Petersson (S). 

Yrkanden 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till föreliggande 
tj änstemannaförslag. 

1:e Vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till ordförandens politikerförslag. 

Nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar bifall till ordförandens politikerförslag. 

Nämndsledamot Magnus Stridh (SD) yrkar bifall till ordförandens 
politikerförslag. 

Tjänstgörande ersättare Jonas Petersson (S) yrkar bifall till 2:e vice ordf Jan-Eric 
Wildros yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer Alliansens politikerförslag och 2:e 
Vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget, mot 
varandra. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande om 
bifall till politikerförslaget. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till Alliansens politikerförslag röstar ja och de som bifaller 
2:e viceordf J an-Eric Wildros (S) yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget 
röstar nej.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Lennarth Förberg (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Lars Saager (M) X 
Tim Svanberg, ordf. (C) X 
Silke Jacob (C) X 
Lennart Gustafsson (L) X 
J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S) X 
Stefan Österhof (S) X 
Johnny Håkansson (S) tjgers X 
Ingrid Karlsson (S) tj g.ers X 
Pär Dover (S) tj g.ers X 
Kent Karlsson (M) tj g.ers X 
Jonas Petersson (S) tj g.ers X 
Magnus Stridh (SD) X 
Linda Johansson (SD) X 

Omrëstningsresultat 
Omrôstningsresultatet blir 9 j a-röster och 6 nej-röster. 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreliggande politikerförslag som sitt remissvar till 
kommunledningskansliet. 

Reservationer 
S- gruppen reserverar sig mot utbildningsnämndens beslut. 

Justerandes sign g 
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Exp: 

Kommunledningskansliet 
Lennarth Förberg, Ordf UN 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, Bitr F ch 
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§ 3 Dnr 2016-000993 O41 

Fastställande av tidsplan fôr ekonomiarbetet âr 2017. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Förslag till tidplan för ekonomiarbetet inom Utbildningsförvaltningen under år 
2017 har framtagits i enlighet med KF :s och Budgetberedningens direktiv. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag till tidsplan 
för Utbildningsnämndens ekonomiarbete år 2017. Tidsplanen föreslås 
fastställas av Nämnden. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande tidplan för ekonomiarbetet 
under 2017. 

Beslut 

Föreliggande förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2017 fastställes. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 

Justerandes sign 
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§ 4 Dnr 2017-000024 041 

Preliminärt bokslut för 2016 inkl bokslutstexter. 
Information. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde for preliminärt ekonomisk 
resultat - bokslut 2016. Nettokostnad per verksamhet genomgicks och 
kommenterades. Resultatet visar preliminärt på + 644 TKr. 
Ett komplett bokslut kommer att redovisas vid utbildningsnämndens 
sammanträde i februari månad 2017. Då kommer även bokslutskommentarema 
att fastställas. 

Nämndsledamot Lars Saager (M) ger en stor eloge till utbildningsförvaltningen 
som ser ut att redovisa ett positivt bokslutsresultat för femte året i rad; och vill 
ha detta fört till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot Lars 
Saager (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen om det preliminära bokslutet till 
dagens protokoll. 

Exp: 

Budgetberedningen 
Roger Fredriksson, KS Ordf FK 
Ekonomienheten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Dnr 2017-000025 041 

Fôrslag till lnternbudget 2017. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade om arbetsprocessen kring 
ekonomiarbetet med intembudgeten. I juni månad 2016 tog inriktningsbeslut 
om äskanden (39 Mkr) av Utbildningsnämnden. 
Nettokostnad per verksamhet genomgicks och kommenterades, liksom 
kommunala intäkter och ökade personal- och lokalkostnader. Det ökade antalet 
stadsbidrag som har påverkan på budgeten. I december månad 2016 kom nya 
statliga direktiv gällande statsbidrag för yrkesvux. 

Bud getförslaget är genomgånget av områdeschefer och rektorer. 
I anslutning härtill informerade bitr förvaltningschef Inger Hjort kring de båda 
verksamheterna SkolFam och Vårdnadsbidrag, vilka kommer att successivt 
avvecklas under juni-juli-augusti 2017. Utvärdering kommer att redovisas till 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer framtaget förslag till internbudget 
201 7. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S) och nämndsledamot Lars Saager (M). 

Yrkanden 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) ser ett antal problem områden som bör 
diskuteras innan beslut om intembudgeten tas, och yrkar att ett extra 
nämndsmöte för diskussion kring intembudgeten hålls. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att beslut om intembudgeten tas idag, 
men att diskussioner kommer att föras på vissa punkter framledes ändå. 

Nämnsledamot Lars Saager (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till 
internbudget. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Nämndsledamot Stefan Ôsterhof (S) yrkar bifall till 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros yrkande om ett extra nämndssammanträde fôr budgetdiskussion och 
beslut om internbudget. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden ska 
fatta beslut om internbudget 2017 idag. 
Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden ska fatta beslut om 
internbudgeten senare. Bordläggning. 

Ordföranden finner att beslut ska fattas idag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sitt förslag om att besluta om 
internbudget 2017 idag och 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkande om att 
ett extra nämndssammanträde för budgetdiskussion och beslut om internbudget, 
mot varandra. 

Beslutande Nej Avstår 

Lennarth Förberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg, ordf. (C) 
Silke Jacob (C) 
Lennart Gustafsson (L) 

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

Johnny Håkansson (S) tj g.ers 

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

Ingrid Karlsson (S) tjg.ers 

><><><><>< 

Pär Dover (S) tjgers 
Kent Karlsson (M) tj g.ers X 

>< Jonas Petersson (S) tjgers 

Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD)

N
N 
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Utbildningsnämnden 

Omrôstningsresultat 
Omrôstningsresultatet blir 7 j a-röster och 8 nej-rôster. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bordlägger ärendet gällande Intembudget 2017 och 
behandlar ånyo internbudgeten vid nästa sammanträde i utbildningsnämnden 
den 23 februari 2017. 

Reservationer 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 
nämndsledamöterna Lars Saager (M), Christer Stenström (M) och Silke Jacob 
(C); tjänstgörande ersättare Kent Karlsson (M) och Lennart Gustafsson (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. Följande skriftliga reservation från M, 
C och L inges: 
"Vi reserverar oss mot beslutet att avvakta med internbudget. Vi menar att det 
brådskar att ha en internbudget beslutad, då verksamheten behöver veta vilka 
ekonomiska förutsättningar som gäller för verksamhetsåret 2017".

~ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 6 Dnr 2017-000026 041 

Fërdelning av investeringsmedel 2017. Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till fördelning av 
investeringsmedel för år 2017. Förslaget har framtagits i enlighet med KF:s 
beslut (§137:20l6). 

Förslag till beslut 
F ôresläs att utbildningsnämnden fastställer föreslagen fördelning av 
investeringsmedel för år 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Lars 
Saager (M) och Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreslagen fördelning av investeringsmedel för 
år 201 7. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 

Justerandes sign 
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§ 7 Dnr 2016-001025 612 

Begäran om komplettering av ätgärdsplan mot rökning, 
Gymnasieskolan Knut Hahn. Förslag. 

Sammanfattning 
Från Miljö- och Byggnadsnämnden har begäran om skriftliga kompletteringar 
gällande Gymnasieskolan Knut Hahns åtgärdsplan mot rökning på skolgården 
för att kunna bedöma om den är ändamålsenlig. 
Följ ande fyra frågor besvarades av skolområdeschef Ronny Mattsson i den 
tobakspolicy som framtagits för GKH; 

- Både de kortsiktiga och långsiktiga åtgärderna mot rökning på 
skolgården har tidsatts. 

- En tydlig ansvarsfördelning finns för de olika åtgärderna 
- Varje kortsiktig och långsiktig åtgärd är knutet till ett tydligt mål 
- Fritidsledarens uppgift ang det tobaksförebyggande arbetet har 

tydliggjorts. 

Förslag till beslut 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att utbildningsnämnden bifaller 
skolområdeschef Ronny Mattssons svarsskrivelse till Miljö- och 
Byggnadsnämnden, med tillägget att Utbildningsnämnden önskar att Miljö- och 
Byggnadsnämnden yttrar sig över gränserna för det som kallas skolgård. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Lars Saager (M), 
tjänstgörande ersättarna Lennart Gustavsson (L) och Pär Dover (S). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller skolområdeschef Ronny Mattssons svarsskrivelse 
till Miljö- och Byggnadsnämnden, med tillägget att Utbildningsnämnden önskar 
att Miljö- och Byggnadsnämnden yttrar sig över gränserna for det som kallas 
skolgård. 

Exp: 

Miljö- och Byggnadsnämnden 
Ronny Mattsson Skolområdeschef GyV 
Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sign 
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§ 8 Dnr 2016-000629 214 

Ôversiktsplanearbetet 2016 i utbildningsnämnden. 
Uppföljning och diskussion. 

Sammanfattning 
Planarkitekt Kristina Eklund redogjorde för ÖP-processen som ännu befinner sig 
i ett tidigt skede. Olika förslag till strategier knutna till utbildningsnämndens 
verksamhetsområden presenterades. 

Vid dagens nämndssammanträde kommer fortsatta diskussioner gällande 
översiktsplanen för Ronneby kommun att föras; främst med fokus på frågor 
kopplade till mark- och vattenanvändning och avlopp. Vilka framtida behov 
finns, vilka utvecklingsområden finns och vad anser man är viktiga funktioner 
kopplade till förskolor och skolor i kommunen? 

Nya expansionsområden? Eklund beräknar att Ronneby befolkning år 2035 har 
nätt 31 000 invånare. Ytterligare förtätning i Ronneby öppnar upp för nya 
bostadsområden enligt nämndsordföranden. 

Planarkitekt Kristina Eklund uppger att det finns möjlighet att inkomma med 
behovssammanställning senast 2017-02-27. En vidareutveckling ska sedan 
diskuteras med Länsstyrelsen. En konsekvensbeskrivning ska upprättas av 
översiktsplanen. Förslag till översiktsplan presenteras den 20 mars 2017 för 
bolagsrepresentanter, nämnder och styrgrupp. Samråd sker under våren 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) 
och Lars Saager (M), tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (M) samt 
ersättare Margaretha Håkansson (RP).

~ 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Infonnationen tas till dagens protokoll. Àrendet behandlas ånyo vid 
utbildningsnämndens sammanträde den 23 februari 2017. 

Exp: 

Kristina Eklund, planarkitekt 
Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden 

§ 9 Dnr 2016-001012 678 

Begäran om remissyttrande avseende motion ang 
ombyggnad av duschar i lokaler som används av 
skolorna i Ronneby kommun. Förslag. 

Sammanfattning 
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för förslag till remissvar ang 
motion avseende ombyggnad av duschar i lokaler som används av skolorna i 

Ronneby kommun. 

I yttrandet anför Borgström följ ande; 
Utbildningsnämnden har fått ett medborgarförslag på remiss där 
förslagsställaren vill att duscharna byggs om på samtliga skolor i Ronneby samt 
andra lokaler som används av eleverna, så att dessa får möjlighet att duscha 
enskilt utan insyn. 
Detta för att många känner sig obekväma med att duscha inför andra. 

Bedömning 
Vi har förståelse för att det är ett problem att allt fler elever upplever ett obehag 
att duscha inför andra, och att detta t.ex. kan bidra till hygienkonsekvens eller att 
elever avstår från att delta i gymnastik/idrott. 

Målsättningen bör vara att på lång sikt vid renoveringar och ombyggnader 
skapa, inte bara enskilda skyddade duschar, utan även ett enskilt 
omklädnadsutrymme med duschutrymme på utvalda platser. 

I det korta perspektivet kan avskildhet planeras enbart med avseende på de olika 
platsernas förutsättningar Lex. en planlösning kan göra det svårt då man är ”låst” 
av bärande väggar och andra tekniska installationer. 

Idag finns det möjlighet till avskärmad duschplats vid Espedalsskolan. Denna 
plats år ett påbörjat ”projektarbete” i kommunen i avsikt att testa vilken nivå 
som är lämplig, då hänsyn måste tas till att det skall fungera i en offentlig miljö 
med risk för förstörelse och att till gängli ghetskraven uppfylls. 
Dock bör målsättningen vara att antalet platser ökar succesivt och följer den 
investeringsplan som är lagd för 2017, 2018 och 2019. 
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Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen hyr lokaler av Tekniska Förvaltningen genom 
lokalförsörjningsenheten. 
Den fastställda (eller föreslagna) budgeten tar hänsyn till att den planerade 
utbyggnaden omfattar endast dessa lokaler. 

Förslag till beslut 
Att utbildningsnämnden ställer sig bakom följ ande yttrande till remissvar vilket 
anser motionen besvarad; 

o duschar byggs om i de lokaler förvaltningen har hyreskontrakt med 
genom lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen. 

o takten av dessa ombyggnader följer investeringsplan för 2017, 2018 och 
201 9. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag med 
vissa revideringar; att beslutsformuleringen ändras till att ”föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen” samt att påföljande två punkter 
strykes. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom följ ande yttrande till remissvar och 
föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
Kommunledningskansliet 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Rune Kronkvist (S) 

Justerandes sign
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§ 10 Dnr 2017-000038 O07 

Revisionens granskning av utbildningsnämndens 
verksamhet fôr nyanlända elever. Fërslag. 

Sammanfattning 
Inledningsvis informerade Förvaltningschef Tommy Ahlquist 
nämndsledamöterna kort kring den verksamhet som bedrivits för nyanlända 
elever under föregående år på Start Soft och Start Ronneby. Den 20 oktober 
2016 informerades utbildningsnämnden om läget och förslag om förlängd tid. 
Under 2015-2017 passerade 574 elever Start Ronneby. 140 elever skjutsas till 
våra ytterskolor. 

I nuläget är ca 80 elever placerade på Start Soft. Ca 30 elever är på ingång för 
kartläggning. Eleverna erbjuds full timplan i den mån detta varit möjligt; 
undantaget slöjd och viss mån hemkunskap. 
Revisorerna har begärt yttrande gällande deras granskning av delar av 
utbildningsnämndens verksamhet för nyanlända elever. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till svarsskrivelse, i 

vilken redogörs för de åtgärder utbildningsnämnden vidtagit för att nyanlända 
elever ska integreras så fort som möjligt. I sin svarsskrivelse anför 
förvaltningschefen följande; 

”I granskningsskrivelse, daterad 201 7-01-11, rekommenderar 
Revisionsnämnden Utbildningsnämnden att: 

- vidta åtgärder som innebär att samtliga elever inom Ronneby kommuns 
skolväsende ges den undervisningstid de har rätt till 

- följa upp och kontrollera att beslut om anpassad studiegång sker på ett 
rättssäkert sätt 

Utbildningsnämnden har vidtagit ett antal åtgärder för att nyanlända elever 
skall integreras så fort som möjligt. Dag som ovan åker 139 elever till våra 
skolor utanför tätorten. På Start Soft finns 88 elever, som fâr undervisning 
enligt timplan, förutom i slöjd Av dessa 88 elever är det 11 som undervisats i 

den tillfälliga undervisningsenheten under hela höstterminen 2016. i w f

~ 
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Utbildningsnämnden 

”L0kalutredm'ng 2015 ” behandlades i Utbildningsnämndenflera gånger under 
hösten 2015. Vid nämndsmötet 2016-05-19 (Dnr 2016- 000144 678) tog 
Utbildningsnämnden beslut om det alternativ som i utredningen kallas 3A - 

vilket i korthet innebär skapandet av två likvärdiga 4-9 skolor, samt att övriga 
skolor i tätorten blir F-3 skolor. Ärendet behandlades i Kommunstyrelsen 2016- 
05-31. Beslutet blev en återremiss till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSA U). 
2016-11-03 gav kommundirektören undertecknad i uppdrag att utreda och 
bereda inför förnyad dragning i KSA U senast 201 7-03-01. 
"Lokalutredning 2015 ” betonar särskilt platsbristen i tätorten, l ikvärdighets- 
och integrationsaspekter. 

Utbildningsnämnden gav (UN 2016-10-20 § 127, Dnr 2016 - 000831 667) 
förvaltningschefen i uppdrag att inför januari månads nämndssammanträde, 
framta förslag till lösning på hur fler skolplatser inom grundskolan skall skapas. 
F örslaget finns för beslut nu i januari 201 7. 

Utöver detta har Utbildningsnämnden tagit beslut om att föreslå placering av 
paviljonger i Backaryd (UN 2016-11-1 7, Dnr 2016 - 000943 678). Ärendet 
behandlades positivt i KSA U 20] 7-01 -1 6. ” 

Fôrslag till beslut 
Vad gäller anpassad studiegång och rättssäkerhet föreslår jag att 
Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över rutinerna och 
återkomma vid mars månads nämndsmöte med en uppföljning och redogörelse. 
Jag föreslår att utbildningsnämnden antar svaret ovan som sitt eget samt skickar 
vidare till Revisionsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) 
och Lars Saager (M), samt ersättare Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lämnar följ ande tilläggsyrkande: Det står klart 
att vi för delar av våra medborgare ej klarar att fullgöra vår kommunala plikt 
som möjliggör att skolplikten kan följ as av desamma. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar aVslag pâ nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan 
ställa sig bakom tj änstemannaförslaget. 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit tj änstemannaförslaget. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan 
ställa sig bakom Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande. 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit Erik Ohlsons (V) förslag till 
tilläggsyrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över rutinerna 
och återkomma Vid mars månads nämndsmöte med en uppföljning och 
redogörelse; samt 

antar svaret ovan som sitt eget och skickar vidare till Revisionsnämnden. 

Reservationer 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) reserverar sig mot beslutet i enlighet med sitt 
tilläggsyrkande. 

Exp: 

Revisionen 
Tommy Ahlquist, Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 11 Dnr 2017-000027 678 

Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga 
undervisningsenheten på Soft Center. Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag gällande ersättnings- 
lokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten på Soft Center. I 

förslagsskrivelsen anförs följande; 

Utbildningsnämnden beslutade vid närnndmötet 2016-10-20 (§ 127, 
Dnr 2016 — 000831 667) att ge förvaltningschefen i uppdrag att, inför januari 
månads nämndsmöte, framta förslag till lösning på hur flera platser inom 
grundskolan kan skapas. 

Lokalutredning 2015 behandlades i Utbildningsnämnden flera gånger under 
hösten 2015. Vid närnndsmötet 2016-05-19 (Dnr 2016- 000144 678) tog 
Utbildningsnämnden beslut om det alternativ som i utredningen kallas 3A - 

vilket i korthet innebär skapandet av två likvärdiga 4-9 skolor, samt att övriga 
skolor i tätorten inkl. Saxemara blir F-3 skolor. Ärendet behandlades i 

Kommunstyrelsen 2016-05-31. Beslutet blev en återremiss till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). 
2016-11-03 gav kommundirektören undertecknad i uppdrag att utreda och 
bereda inför förnyad dragning i KSAU senast 
2017-03-01. 

Bakgrunden är att det i närtid kommer ett förslag till beslut vad gäller 
Lokalutredningen. Genomförandet av detta kommer på sikt att lösa den plats- 
brist som vi nu har. Dock kommer ett verkställande efter beslut att ta flera âr. 

Utbildningsnämnden har tagit beslut om att föreslå Kommunstyrelsen att besluta 
om att_ placera paviljonger i Backaryd (UN 2016-11-17, Dnr 2016 - 000943 
678). Arendet behandlas i KSAU 2017-01-16. 

Under 2016-2017 har barn-/elevantalet ökat med 200. Många av dessa barn är i 

dagsläget inte placerade i sitt boendes närområde. 
Placeringen i ytterskolorna är bra ur integrationssynpunkt, dock blir det långa 
och dyra transporter. 

Justerandes sign j‘ Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

I dagsläget är det ca 80 barn som är placerade på Soft Start, fortfarande kommer 
en del barn till Start Ronneby, dock inte lika många som tidigare. 

Om det blir bifall till Backarydsförslaget, kommer ytterligare ca 20-25 barn att 
kunna placeras i skolan i Backaryd. 
Tillfälliga paviljonger vid några andra skolor kan vara en temporär lösning. 
Kostnaden blir ca 3000 kr kvm vid hyrestid 4-5 år, kortare hyrestid kommer att 
medföra högre pris/kvm. 

En viktig förutsättning om paviljonger skall placeras ut är att det bör vara vid 
skolor där vi ser ett nyttjande 5 år eller mer. 

Min bedömning är att pavilj onger skulle kunna placeras vid J ohannishusskolan 
och vid Hallabroskolan 
Beslut finns sedan tidigare att placera paviljonger vid Backarydsskolan. Ett enigt 
KSAU tog 2016-01-16 beslut att föreslå Kommunstyrelsen att bifalla 
Utbildningsnämndens förslag. 

Med dessa åtgärder skulle Start Soft successivt kunna avvecklas under 2017, 
självklart under förutsättning att elevtillströmningen blir lägre än tidigare. 

Dock är det viktigt att besluten gällande tillfälliga lösningar med paviljonger 
följ er besluten vad gäller ”Lokalutredning 2015”. 
Detta för att få så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. 

Förslag tiII beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
samt återkomma med kostnadsförslag gällande pavilj onger vid Hallabroskolan 
och J ohannishusskolan senast i mars 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamötema Silke Jacob (C) och 
Christer Stenström (M), samt ersättaren Martin Engelsjö (M). 

Justerandes sign ,. Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda samt 
återkomma med kostnadsförslag gällande pavilj onger vid Hallabroskolan och 
J ohannishusskolan senast i mars. Viktigt är att besluten gällande tillfälliga 
lösningar följer ”Lokalutredning 2015”. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sign

W 
Utdragsbestyrkande 

n! f’



~ ~~~ _ RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(44) 
201 7-01 -26 

Utbildningsnämnden 

§ 12 Dnr 2016-000559 61 O 

Uppföljning enligt lnternkontrollplan 2016; Mobbning och 
kränkande behandling. Redovisning. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort del gav nämndsledamöterna redovisning enligt 
internkontrollplan 2016 avs mobbning och kränkande behandling. 

Totalt har 20 anmälningar till Skolinspektionen inkommit under år 2016. Vidare 
redogjorde Hjort för rutiner för arbetet med Skolinspektionens anmälningar samt 
rutiner för incidentrapportering. Tabell och diagram för årsvis jämförelse 
kommenterades. 

Noterbart är en markant ökning, då det gäller kränkningar, i de yngre åldrarna 
(elever/barn i åk F-3). 

Inför februari månads nämndssammanträde kommer förvaltningschefen ge 
skolområdescheferna i uppdrag att framta en kvalitativ utredning kring ökningen 
av antal rapporterade kränkningar. 

En fördjupad redovisning kommer att ske under våren 2017. Äterkoppling sker 
vid juni månads nämndssammanträde i samband med redovisning av 
intemkontrollplanen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson (V), Christer Stenström (M) och Lars Saager (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll.
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Inger Hjort, bitr Fch 
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Utbildningsnämnden 

§13 Dnr 2016-000614 610 

Uppföljning enligt Internkontrollplan 2016; 
Säkerhetsrutiner för hot och väld vid förskole- och 
skolenheter. Redovisning. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för arbetet med Säkerhetsrutiner för 
hot och våld vid förskole- och skolenheter. Detta är slutredovisningen av arbetet 
som genomförts under 2016. 
Lägesrapporter från skolområdescheferna delgavs nämndsledamöterna. Ett 
tydliggörande av ansvarsfördelning mot Tekniska förvaltningen (Kostenheten, 
Vaktmästarorganisationen) efterfrågas. 

Bedömning 
Av redovisningarna framkommer att arbetet med att upprätta säkerhetsrutiner 
för hot och våld vid samtliga förskole- och skolenheter kommit långt och 
planeringen för fortsatt säkerhetsarbete pågår även under 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamôterna Erik 
Ohlson (V) och Christer Stenström (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Inger Hjort, Bitr Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 14 Dnr 2016-000492 610 

Uppfôljning enligt lnternkontrollplan 2016; 
Skolpliktsbevakning. Redovisning. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort delgav nämndsledamöterna redovisning enligt 
internkontrollplan avseende skolpliktsbevakning. 

Utbildningskansliet bevakar den administrativa delen av ärendet. Kontroll av 
skolplikten sker veckovis, varje tisdag förmiddag, i olika interna datasystem 
(Extens) . 

Internkontrollplanen för 2016 anger att uppföljning av skolplikten ska redovisas. 
Redovisningen gjordes förra gången i juni månad till utbildningsnämnden. Detta 
är slutuppföljningen. Några avvikelser har inte konstaterats i rutinerna. 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

§ 15 Dnr 2017-000020 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor 2017 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtagen BO-statistik, vilken 
tillställts nämndsledarnöterna digitalt. 

I dagsläget är l 498 barn placerade i Ronneby kommuns förskolor; därav l 267 
barn i kommunala förskolor. l 277 barn i alla fritidshem. Under en tidsperiod av 
två år har ökning skett med 23 tjänster. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav utbildningsnämndens ledamöter 
reviderad organisationsskiss; 

Utbildningsförvaltningen har utökats med en ny verksamhet: 
Kunskapskällan/CELA. Chef för Kunskapskällan är Erica Hallberg. 
Ny rektor för IM-programmet på Gymnasieskolan Knut Hahn är Anna Isaksson. 
Karolina Gustafsson är tf rektor för Hallabro-, Backaryd- och Eringsbodaskolan 
(inkl fritidshem). Anette Sandén är förskolechef vid Kallinge förskolor. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 16 Dnr 2017-000021 602 

Kurser och konferenser 2017 

Sammanfattning 
Nämndsledamöterna delgavs inbjudan till BRÅ-dag den 16 februari 2017 på 
Soft Center (Aulan). ”Seminarium — Brottsförebyggande i skolan”, arrangeras 
av Lokala Brottsförebyggande Rådet i Ronneby kommun. Utbildningen är 
kostnadsfri. Anmälan om deltagande sker till Bibbi Rönnlund. 

Vidare tillställdes nämndsledamöterna inbjudan till öppet seminarium från 
Liberala Kvinnor/ Studieförbundet Vuxenskolan på temat ”Kan ett 
mångkulturellt och ett sekulärt samhälle förenas?” 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign
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§ 17 Dnr 2017-000019 600 

Förvaltningschefens Rapporter 2017 

Sammanfattning 
I samband med skolomrâdeschef Ronny Mattssons föredragning kring 
problemen med rökning på Gymnasieskolan Knut Hahns skolgård, informerade 
Mattsson utbildningsnämndens ledamöter kring det storslagsmål som avslutade 
höstterminen den 22 december 2016 och delgav ledamöterna en nuläges- 
bedömning. 
Ronny Mattsson redogjorde for hur man på gymnasieskolan bearbetat det 
inträffade. En grupp med fokus på värdegrund och integration har bildats, i 

vilket arabisk- och daritalande stabila vuxna på skolan ingår. 
Likaså är fritidsledare, fritidspedagoger och kuratorer mfl involverade i det 
arbetet. 
Riskbedômningar och förhållningssätt vid risk för våld har tagits upp till 
behandling med personalen. Tekniska lösningar vad gäller låsning av 
skollokaler, elevskåp, bevakningskameror och larm mm ses över. 

Utbildningsnämnden behandlade och tog beslut om Lokalutredning 2015 i maj 
månad 2016. Det beslutades då om två likvärdiga 4-9 skolor i tätorten. Därefter 
har ärendet lämnats vidare. Några ytterligare beslut har ännu inte fattats. 
Förvaltningschefen har fått i uppdrag att utreda och bereda inför förnyad 
föredragning i KS au senast mars månad 2017 . 

Förvaltningschef TommyAhlquist informerade kort kring nytt förslag gällande 
”Lokalutredning 2015”. Ärendet behandlas den 20 februari 2017 i 

Kommunstyrelsens AU. 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 18 Dnr 2017-000022 000 

Delgivningsärenden 2017. 

Sammanfattning 

2017.41 - 041 

Miljö- och Byggnadsforvaltningen: Delegationsbeslut från MB betr 
Ronneby 25:23 - Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förskola, Folkparksvägen 15, 
Ronneby. 

2016.124 - 047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskolan, ñitidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner 
som tillämpar maxtaxa för år 2016. 

2016.267 - 047 

Skolverket: Beslut om bevilj ad rekvisition statsbidrag för undervisning 
under skollov för sport-, påsk- och höstlov 2016 (lovskola). 

20l6.124 - 047 

Skolverket: Beslut om återkrav av bidrag för Lärarlyftet HT15 (dnr 
2016:541). 

20l6.895 - O47 

Skolverket: Beslut om godkänd redovisning för gymnasial 
lärlingsutbildning för 2015/2016 (dnr 2015:991) 

2016.462 - 195 

Svenska ESF-Rädet: Beslut om utbetalning - Delta Blekinge. 

Sida 
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Utbildningsnämnden 

2016.1041 - 114 

Polisanmälan ang stöld 2016-12-14-12-15 Start, Soft Center (Dnr 
Kl553958-l6). 

2016.1042 - 114 

Polisanmälan och tilläggsanmälningar ang stöld av datorer och 
mobiltelefoner, 2016-12-15, Gymnasieskolan Knut Hahn (Dnr Kl 555127- 
16). 

2016.1043 - 114 

Polisanmälan angående olaga hot mot kvinna äldre än 18 år, ej 
internetrelaterat, 2016-12-12, gymnasieskolan Knut Hahn (Dnr Kl 539565- 
16). 

2016.1065 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse klotter 2016-12-19 Skogsgårdsskolan (Dnr 
Kl 568172-16). 

2017.28 - 600 

Förändrad attesträtt inom Utbildningsnärrmdens Verksamheter 2017-01-01. 

2016.1034 - 609 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-12-1 5 (KF 6412:2016) 
Stadshuset, Ronneby kommun; Anhållan om entledigande från Ros-Marie 
Leksell (SD) från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden samt fyllnadsval. 
(KF dnr 2016.743-101.) 

2016.643 - 623 

Fôrvaltningsrätten i Växjö: Dom gällande rätt tillkostnadsfri skolskjuts med 
hämtning och avlämning vid hemmet. 

Protokoll från Fôrvaltningssamverkans gruppen 201 6- l 2- l 2 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 
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Utbildningsnämnden 

Vinnarna i MotionsRace Support — Saxemara. 

Inbjudan till Öppet Hus på Snäckebacksskolan den ll februari 2017. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfter fram inbjudan till Öppet Hus på 
Snäckebacksskolan den 11 februari 2017. Snäckebacksskolan håller öppet 
mellan kl 09.00-12.00 och Visar sin Verksamhet.

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 19 Dnr 2017-000023 002 

Delegationsärenden 2017 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-12-21—2017- 
01-09, samt delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2016-1 1-07—2016-12- 
28, delegationsbeslut för Skolområde GyV (inkl Vuxenutbildning) 2016-12- 
O7——201 7-01-16 ; samt delegationsbeslut för SFI 2016-11-30—2016-12-14, 
cirkulerade under nämndssammanträdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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UTBILDNINGSNÄMNDEN Närvaro-/Omröstmlista 

Nr Namn Parti Närvaro 3§ rubrik 5§ 
LEDAMÖTER JA NEJ AVS JA NEJ AVS 

Lennarth Förberg 
Christer Stenström 
Lars Saager 
Tim Svanberg 
Silke Jacob 
Christian Mahrle 
J an-Eric Wildros 
Stefan Österhof 
Marie Ohlsson 
Tina Lindqvist 
Rune Kronkvist 
Erik Ohlson 
Lova Necksten 
Magnus Stridh 
Ylva Olsson 
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ERSÁTTARE 
Kenth Carlsson 
Helene Fogelberg 
Martin Engelsjö 
Kennet Henningsson 
Lennart Gustavsson 
Margareta Håkansson 
Jonas Petersson 
Bengt-Christer Nilsson 
Johnny Håkansson 
Ingrid Karlsson 
Anna-Karin Wallgren 
Sven-Olof Lindström 

13. Pär Dover 
14. Linda Johansson 
15. Håkan Abrahamsson 
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Personalre resentanter Namn 
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