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Sammanträdesdatum

2017-02-23

Utbildningsnämnden
Plats 00h

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby,

tid

kl.

08:30—17.00

Ledamöter

Beslutande

Se

särskild förteckning

Ersättare

Se

särskild förteckning

Övriga närvarande

Se

särskild förteckning

Justerare

Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och

Nämndssekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2017-03-02.

tid
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Paragrafer

RosMarie Ronnehed

,IX/N

s.

Ordförande

Lennarth Förberg (M)

Justerare

~~

i

l

~

L

V

an-Eric Wildros (S)

ANSLAGIBEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits

genom

anslag.

Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-02-23

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-03

Datum då anslaget tas ned

2017-03-24

Förvaringsplats för protokollet

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltninäøn, Stadshuset, Ronneby.
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M), Ordförande

Christer Stenström (M)

Lars Saager (M)
Tim Svanberg (C),

1:e vice ordförande
Jan-Eriç_ Wildros (S), 2:e vice ordfôrande
Stefan Osterhof (8)
Tina Lindqvist (S) tom kl 12.15
Rune Kronkvist (S) tom kl 15.40
Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP) tom

Magnus

kl

16.40

Stridh (SD)

Linda Johansson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lennart Gustafsson

(L)

Johnny Håkansson (S)
Kennet Henningsson (C)

o m kl 16.20
o m kI 15.50
(fr o m kI 16.20
(fr o m kl 16.40
(fr o m kl 13.15
(t

Kenth Carlsson (M)
Helene Fogelberg (M)

(fr

Martin Engelsjö (M)
Ingrid

Karlsson (S)

§§
55
§§
§§
§§

21, 24-25, 22-23, 28)

30——36)

32-36)
32-36)

23, 28,

26-27, 29-30, 22-23,
samt 32-36)

Övriga närvarande
Ersättare

Kenth Carlsson (M) tom kl 15.50
Helene Fogelberg (M) tom kl 16.20
Martin Engelsjö (M) tom kl 16.40
Kennet Henningsson (C) tom kl 16.20
Margareta Håkansson (RP) tom kl 15.40 §§ 21, 24-25, 22-23, 28-29
Ingrid Karlsson (S) tom kl 12.15
Hâkan Abramsson (SD) tom kl 12.15 §§ 21, 24--25

Tjänstemän

Tommy Ahlquist,
Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef
förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig
Johanna Månsson, rektor SFI Vuxenutbildning
Ingela Berg, skolområdeschef Kallinge
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom

Helena Revelj, Stadsarkitekt
Jan-Anders Palmqvist, Revisionens ordförande
Kjell GG Johansson, Revisionen

Bo Larsson, Revisionen
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Övriga

Carl-Arne Hultberg, Lärarfôrbundet
Fräs Kajsa Danielsson, Lärarnas Riksfôrbund
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Utbildningsnämnden

Arendelista
§ 20

§ 21
§ 22

§ 23

§ 24

Dnr 2017-000064 041
Fastställande av bokslut för 2016 (inkl bokslutstexter). ..................................... .. 5
Dnr 2017-000025 O41
Förslag till internbudget 2017 ............................................................................ .. 7
Dnr 2017-000027 678
Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten på
Soft Center. Förslag ........................................................................................ .. 12
Dnr 2017-000065 630
Permanent flytt av Kuggeboda förskola till Listerby. Förslag. .......................... .. 14
Dnr 2016-000628 678
Strategisk plan för utbyggnad av förskolan Ronneby Kommun.
Information ...................................................................................................... .. 16
Dnr 2017-000066 600
Framtidstankar, Kallinge skolområde. information. ......................................... .. 18
Dnr 2017-000077 007
Revisorerna; Utbildningsnämndens ledning och styrning. ............................... .. 20
Dnr 2017-000067 600
Oversiktspianearbetet 2016; utbildningsnämndens framtida behov av
mark- och vattenanvändning. Yttrande ............................................................ .. 26
Dnr 2017-000076 617
Ansökan om bidrag till utförande av utbytes- och idrottsläger,
Sjöarpsskoian. ................................................................................................ .. 28
Dnr 2017-000068 615
Vuxenutbildningen 2017 - Andrade förutsättningar för
statsbidragsansökan. information och Förslag. ............................................... .. 30
Dnr 2017—000O78 610
Läsàrets elevenkäter 2016. Redovisning. ....................................................... .. 32
Dnr 2017—O00093 623
i

§ 25
§ 26
§ 27

§ 28

§ 29

§ 30
§ 31
§ 32
§ 33

§ 34
§ 35

§ 36

__

Information kring regler fôr

/

till

skolskjuts.

..................................................
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..

33

Dnr 2017—00OO20 O26
Personal och arbetsmiljöfrågor 2017 ............................................................... .. 34
Dnr 2017-000021 602
Kurser och konferenser 2017 .......................................................................... .. 36
Dnr 2017-000019 600
Förvaltningschefens Rapporter 2017 .............................................................. .. 37
Dnr 2017-000022 000
Deigivningsärenden 2017. .............................................................................. ‚.38
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Dnr 2017-000064 041

§ 20

Fastställande av bokslut för 2016 (inkl bokslutstexter).
Sammanfattning

Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd
Bokslutsgenomgång av Budget 2016 avseende Utbildningsnämnden, som
visar ett slutligt resultat på + 651 Tkr (inkl Hoby Lant & Skogsbruksenhet).
Ett tilläggsanslag har under 2016 beviljats motsvarande 3 OOO Tkr.
Förvaltningschef

Resultaträkning, nettokostnader per verksamhet, specificering gällande
övriga kostnader och intäkter, liksom sammanställning över interkommunala
ersättningar och kostnader, genomgicks och kommenterades.

volymökningarna under 2016 var utbildningsförvaltningen
ovetande om då budget lades. Det extraordinära läget har ställt stora krav på
cheferna, både när det gäller styrning i vardagen och styrning över året.
Större delen av

En

stor eloge

medarbetare ute

verksamheterna, för
förmåga och vilja att lösa svåra situationer. Det är femte året i rad
klaras beroende på en väl fungerande styrning.
till

alla

Bokslutskommentarema kommer

i

att fastställas

flexibilitet,

som budget

av utbildningsnämnden och

närslutas bokslutet.

Förslag

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden fastställer bokslutet för 2016 inklusive
bokslutskornmentarer enligt bilagor.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf J an-Erik
(S), samt nämndsledamot Erik Ohlson (V).

Wildros
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Beslut
Utbildningsnämnden fastställer bokslutet för 2016 inklusive
bokslutskommentarer enligt bilagor.

Exp:

Ekonomienheten

Tommy Ahlquist, Fch
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Dnr 2017-000025 041

§ 21

Förslag

till

internbudget 2017.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde inledningsvis för det
ekonomiska budgetarbete som legat till grund för förslag till internbudget
2017. Internbudgetarbetet har pågått sedan föregående års bokslut och är ett
resultat av 2016 års budgetarbete. Budgetramen för 2017 uppgår per den 24

2017

februari

till

640 748 Tkr.

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs framtaget förslag
2017 vilken fördelats enligt följ ande principer;

till

Internbudget

,

krav enligt styrdokument, bl a garanterad rätt till
undervisning (timplan), bidrag på lika Villkor, rätt till stöd mm.
2) Fördelning av medel till verksamheten utifrån lokala behov ex
socioekonomiska behov, lokalmässiga förutsättningar, små skolor,
Statliga

l)

elevantal, delningstal

3)

pg a lokala förutsättningar mm

Kommunala politiska beslut och satsningar

4) Administrativa kostnader, centralt kansli, områdeskanslier
5)

Nämndskostnader

Övergripande kostnader, ex Skolskjutsar, försäkringar
7) Hyra o städ
8) Fördelning av medel till pedagogiska hjälpmedel.
6)

Förslag
Föreslås

till

att

beslut

utbildningsnämnden

fastställer

internbudget 2017 enligt bilaga.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik
Ohlson V(), Lars Saager (M) och Lova Necksten (MP), tjänstgörande ersättare
I

Kennet Henningsson (C) samt ersättare Margareta Håkansson (RP).

Justerandes

J»

i

bara

Utdragsbestyrkande

Sida

7(40)

Nm;

RONNEBY

~ KOMMUN

Sida

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

8(40)

201 7-02-23

Utbildningsnämnden

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till förslaget samt föreslår
angivna principer för fördelning 2017 fastställes.

att

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att ett ekonomisk utrymme skapas
under 2017 så att arbetsmiljön förbättras för lärare i enlighet med
utbildningsnämndens mål.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall pä J an-Eric Wildros
yrkande.

(S)

Ordföranden Lennarth F örberg (M) 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) och
nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar avslag på J an-Eric Wildros (S)
,

tilläggsyrkande.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på J an-Eric Wildros

(S)

tilläggsyrkande, samt yrkar att ett ärende gällande principer för
fördelningsarbetet behandlas på utbildningsnämnden i mars månad.

Propositionsordning

1

Ordföranden Lennarth Förberg (M)

ställer sitt förslag

om att fastställa

internbudget 2017 inkl fördelningsprinciper mot avslagsyrkande.

Ordföranden finner
internbudget 20 l 7.

att

utbildningsnämnden bifallit förslag

om att fastställa

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall till ordförandens

2017

förslag
inkl fördelningsprinciper, röstar ja och

Eric Wildros tilläggsyrkande röstar nej.

Justerandes sign
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Beslutande

Ja

Nej

Avstår

Lennarth Förberg (M)
Christer Stenström

(M)

Lars Saager (M)

Tim Svanberg,

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

ordf. (C)

Kennet Henningsson (C)
Lennart Gustavsson (L)

tj g.ers

tj g.ers

Jan-Eric Wildros 2:e vice ordf (S)
Stefan Ôsterhof (S)

Johnny Håkansson

(S)

tj g.ers

Tina Lindquist (S)

Rune Kronkvist

><><1><.‘><><1><><

(S)

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus

M

Stridh (SD)

Linda Johansson (SD)

><

Omröstningsresultatet blir 8 j a-röster och 7 nej -röster.

Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat
fastställa internbudget 20 1 7 inkl fördelningsprinciper.

Propositionsordning 2
Ordföranden Lennarth Förberg (M)

förslag

ställer

nämndsledamot Erik Ohlsons (V)

om att ett ärende gällande principer för fördelningsarbetet behandlas på

utbildningsnämnden i mars månad. mot avslagsyrkande.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) förslagsyrkande.

Omröstning begärs.
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De som yrkar bifall till nämndsledamot

Erik Ohlsons (V) förslag
ärende gällande principer för fördelningsarbetet behandlas på

om att ett

utbildningsnämnden i mars månad röstar ja och de som avslår förslaget röstar
ne].

Ja

Beslutande

Nej

Avstår

Lennarth Förberg (M)
Christer Stenström

(M)

Lars Saager (M)

Tim Svanberg,

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

ordf. (C)

Kennet Henningsson (C)
Lennart Gustavsson (L)
J an-Eric

tj g.ers

tj g.ers

Wildros 2:e vice ordf (S)

Stefan Österhof (S)

Johnny Håkansson

(S)

tj g.ers

Tina Lindquist (S)

Rune Kronkvist

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

(S)

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus

><

Stridh (SD)

X

Linda Johansson (SD)
Omrôstningsresultatet blir 7 ja-röster och 8 nej -röster.

Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden avslagit
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) förslagsyrkande.
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Beslut
Utbildningsnämnden

fastställer internbudget

2017, inkl fördelningsprinciper

enligt bilaga.

Exp:

Ekonomienheten

Tommy Ahlquist, Fch

M
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§ 22

Dnr 2017-000027 678

Ersättningslokaler fôr att ersätta den tillfälliga
undervisningsenheten pä Soft Center. Förslag.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till ersättningslokaler
för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten på Soft Center. Placering av
en paviljong föreslås i Hallabro, medan mindre förändringar av befintliga
lokaler i Eringsboda gör att platser kan beredas på Eringsbodaskolan.
Förvaltningschefen ref till tidigare nämndsbeslut gällande placering av
paviljong i Backaryd, vilket fått en positiv respons.

Bedömning
Genom dessa åtgärder,

förutsatt att inte inflödet av elever fortsätter, beräknas
en avveckling av Start Soft kunna ske i början av augusti 2017.

Förslag till beslut
F öreslås att utbildningsnämnden beslutar om insatser enligt bilagor (Hallabro Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige att bevilja både drifts- och

investeringsmedel.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamot LoVa
Necksten (MP) och ersättare Martin Engelsjö (M).
I

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

om insatser enligt bilagor (Hallabro -

Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige
investeringsmedel.
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Exp:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist, F ch
Ingela Berg, Skolområdeschef
Tekniska förvaltningen FK
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§ 23

Dnr 2017-000065 630

Permanent flytt av Kuggeboda fërskola

till

Fôrslag.

Listerby.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag

till

av Kuggaboda förskola till Backsippans förskola i Listerby.
Flytten har förankrats hos både medarbetare
haft något att erinra.

Kuggebodaskolan

Förslag

föreslås återlämnas

till

permanent

och vårdnadshavare, som

Tekniska förvaltningen

flytt

inte har

snarast.

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att Kuggeboda förskola permanent
ﬂyttas till Backsippans förskola, samt att internhyresavtalet sägs upp och
Kuggebodaskolan återlämnas till Tekniska Förvaltningen snarast möjligt.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Erik
Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten (MP) och Erik Ohlson (V),
samt ersättare Martin Engelsjö (M).
l

Yrkanden
Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar att första delen
beslutsfonnuleringen följs av ” och övergår

till att

bli

i

en del av denna”.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att Kuggeboda förskola permanent flyttas till
Backsippans förskola och övergår till att bli en del av denna, samt att
internhyresavtalet sägs upp och Kuggebodaskolan återlämnas till Tekniska
Förvaltningen snarast möjligt.
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ingela Berg, Skolområdeschef
Gunnar Lindgren, Förskolechef J ohannishus-Listerby-Kuggeboda
William Lavesson, byggprojektledare
Tekniska förvaltningen
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Dnr 2016-000628 678

§ 24

Strategisk plan för utbyggnad av förskolan
Kommun. Information.

i

Ronneby

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för bakgrund till
utredningsuppdrag gällande strategisk plan för utbyggnad av förskolan

Ronneby kommun.

i

Prognoser, planeringsförutsättningar delgavs nämndsledamöterna, liksom
statistik över volymökning och vistelsetid i förskolan. Nulägesrapport gavs
gällande barngruppemas storlek, volymer och placeringar, liksom beräknat

behov och utbyggnadsbehov.

Utredningen föreslår en utbyggnad med netto 20 avdelningar. Behoven av
utbyggnad ligger nära i tiden och en del förslag hänger samman med
förändringar i Lokalutredning 2015. Prioriteringsförslag har framtagits.

Bedömning
Förskolechef Kerstin Bergskans-Mattsson uppger att en ökning av antal barn
som placeras redan vid fyllda ett år skett. Detta påverkar verksamheten liksom
den förändrade samhällsbilden med heltidsarbetande föräldrar.
Svårigheter uppges då det gäller att placera/erbjuda plats inom förskolan inom
två månader; speciellt inom tätorten. Enligt nämndsbeslut ska maximalt antal
barn i småbarnsgrupperna uppgå till 12 bam; i syskongrupperna maximalt 15
barn.

Diskussion fördes kring barngruppers storlek och beräknat behov av
avdelningar ställt mot mål.
Avslutningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring KS au:s
beslut 2017-02-20 om att bygga två 10 avd-förskolor i södra Kallinge resp
Risatorp (Lokalutredning 20 l 5).
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Fôrslag

till

beslut

informationen tas till dagens protokoll. Därefter for diskussion i
kring fortsatt handläggning av ärendet. Förslag presenteras
den 23 mars i
för Vidare behandling i KS au; därefter KS i maj månad
201 7.
Föreslås

att

UN:s presidium

UN

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Erik
Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Lars Saager (M) och
Erik Ohlson (V), samt ersättare Helene Fogelberg (M).
I

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Därefter för diskussion i UN:s presidium kring fortsatt handläggning av
for vidare behandling i KS au;
ärendet. Förslag presenteras den 23 mars i
därefter KS i maj månad 2017.

UN

Exp:

Tommy Ahlquíst, Fch
Inger Hjort, bitr Fch
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§ 25

Dnr 2017-000066 600

Framtidstankar, Kallinge skolomrâde. Information.
Sammanfattning

Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring rubr punkt
gällande framtidstankar för utbildningsverksamheten. Till dagens sammanträde
har skolområdeschef Ingela Berg, Kallinge Skolområde, inbjudits. I mars
månad kommer Monica Sjövind, skolområdeschef för Ronneby skolområde,
till nämnden i samma ärende, i april månad skolområdeschef Ronny Mattsson
GyV Skolområde och i maj månas Suzi Koken Knutsson, chef för Ronneby
Kulturskola.

Skolornrådeschef Ingela Berg del gav Utbildningsnämnden sina framtidstankar
gällande Kallinge skolområde och inledde med att påminna om den vision
Kallinge skolområde arbetar efter: ”Alla skall känna sig sedda och ha kunskap

och mod

I

att

möte världen”.

det kvalitetsarbete

som

sker, har ett antal förbättringsområden

KF:s och UN:s mål ”Bra Skola” framtagits, såsom;

och skriv från förskolan upp

-

Utveckling av språk,

-

Det pedagogiska ledarskapet

-

Det professionella lärandet.

lä

till

kopplade till
åk

9.

Vidare ref Berg till Helen Timperley”s modell ”Lärarens undersökande och
kunskapsbildande cykel”.

En annan viktig del i kvalitetsarbetet är värdegrundsarbetet; kopplat till
Kommunfullmäktiges mål "Nolltolerans mot kränkande behandling.”
Kallinge skolområdes vision och tankar om resultat och måluppfyllelse
fem år, 2022, har ett flertal mål för förskola och skola framtagits;
I

Förskola
°

Färre barn i barngrupperna

°

Plats

°

Nöj dheten bland vårdnadshavare 100%

inom 2 månader

Justerande? sign
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med

språkutveckling ”Före Bornholmsmodellen”

°

Förbättring av arbetet

°

Ett ständigt

°

TRAS används ôverallt som ett stôdmaterial

°

Arbetar medvetet, systematiskt och evidensbaserat

pågående erfarenhetsutbyte mellan pedagogerna
i

språkutveckling

språkutveckling.

med

Grundskola
°

Alla elever läser flytande i åk 3

°

Betyg åk 6

-

Betyg åk 9 - som riksgenomsnittet

°

Trygghet, arbetsro och trivsel

-

som riksgenomsnittet eller högre.
eller högre.

- ökar för varje

år

till

100%.

Styrkor och förbättringsområden delgavs. Måluppfyllelse om fem år — 2022!
Skolornrådeschef Ingela Berg avslutar med orden Med rätt förutsättningar kan
”
resultatet bli fantastiskt - ”Håll i och håll ut!

Deltar debatten
i

I

debatten deltar 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan-Erik
(S), nänmdsledamôterna Erik Ohlson (V) och Lars Saager (M).

Wildros

Beslut
Informationen tas

Exp

till

dagens protokoll.

:

Ingela Berg, skolornrådeschef Kallinge
Samtliga chefer Kallinge Skolområde

Justerandes sign
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§ 26

Dnr 2017-000077 007

Revisorerna; Utbildningsnämndens Iedning och

styrning.

Sammanfattning
Skrivelse med synpunkter har inkommit från Revisionen gällande
”Granskning av utbildningsnämndens styrning och ledning med anledning av

tidigare granskning av

verksamheten för nyanlända elever”.
en sammanfattande preliminär bedömning.

l

skrivelsen ges

J an-Anders Palmqvist, Revisionens ordförande, gav inledningsvis en kort
resumé från tidigare föredragning i utbildningsnämnden i samband med
granskningsrapport gällande verksamheten för nyanlända elever. Vidare lyfte
denne fram anpassad studiegång för elever på Soft Start. Förnyad ställning
till avveckling av Soft Start, men något beslut finns ännu inte i dessa delar.
Vidare framfördes synpunkter på fördelning av budget på rektorsområdesnivå
(verksamhetsnivå) med ref. stödj ande på Skollagen. Konsekvenser fås då

bidrag fördelas

till

fristående skolor.

Revisionen vill ge utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig, innan
kommunfullmäktige får revisorernas synpunkter på hur nämnden skött

sig.

På ordförande Lennarth F örbergs (M) fråga om samtliga revisorer ställt sig
bakom skrivelsen, uppges att så är fallet, förutom revisor Birger Pettersson
som inte deltagit i granskning och bedömning pg a jäv.
Revisorerna lämnar nämndssammanträdet, varefter diskussioner förs kring det
förslag till svar som framtagits av nämndsordföranden Lennarth Förberg (M):

Bedömning
Som svar på Revisonens

skrivelse har en förslagsskrivelse framtagits av
ordförande Lennarth Förberg (M). Efter diskussion i utbildningsnämnden
enades ledamöterna om vissa förändringar. Förslag till svar enligt följ ande;
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Utbildningsnämnden

"Inledning
Revisorerna har i ny skrivelse diarieförd den I 5 februari begärt svar på frågor som är
snarlika dem som besvarades av utbildningsnämnden den 26 januari. Nytt svar önskas
innan den I mars.
Revisionens ordförande har begärt företräde i utbildningsnämnden den 23 februari.
Detta har beviljats av nämndens ordförande. Det ﬁnns därför en viss oklarhet vilket
muntligt budskap revisorerna villjramföra till nämnden men ett skriftligt svar har
måst förberedas dessförinnan beroende på den korta svarstiden.

Bakgrund
Revisorerna granskar kommunens verksamhet på uppdrag av fullmäktige.
Utbildningsnämnden tar därför allvarligt på de bedömningar som revisorerna lämnar
och brukar tillämpa de rekommendationer revisorerna lämnat för att förbättra
verksamheten.

Så har skett även denna gång och revisorernas första skrivelse har behandlats
utförligt vid nämndens sammanträde i januari. Därefter har avgivits svar på hur vi

avser hantera den situation som har uppstått vid Start Soft. Åtgärder var redan
planerade och beslut om en del av dessa ﬁnns isamma protokoll som svaret till
revisorerna.

Revisorerna anför bland annat att nämnden visat passivitet och ohörsamhet till de
regler och riktlinjer som gäller för verksamheten. Vidare sägs att nämnden brister i
sitt uppdrag att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. Slutligen påstås
att nämnden inte i tillräckligt hög grad informerat fullmäktige vid beredningen av
budget 201 7 avseende resursbehovet för verksamheten för nyanlända.

Som grundför de preliminära bedömningarna förs ett resonemang om begreppen
"Reducerad timplan "Prioriterad timplan" och ”Anpassad studiegång”, varav
endast det senare återfinns i skollagen.

Revisorerna konstaterar att nämnden vid behandlingen av den tidigare skrivningen
från revisorerna den 26 januari gav förvaltningschefen i uppdrag att kontrollera
rutinerna för anpassad studiegång och återkomma med en redogörelse och
uppföljning vid dess sammanträde

i

mars.

Revisorerna har isin skrivelse anfört uttalanden ﬁän enskilda, namngivna tjänstemän
på utbildningsförvaltningen som intervjuats i ärendet och anför det i kontrast mot

nämndens svar.

M
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till det svar som givits av förvaltningschefen, att inte
förfogande för den här delen av verksamheten och drar
därefter slutsatsen att det är brist på kontroll från nämndens sida som lett till
otillräckliga resurser, vilka i sin tur har lett till att utbildningen är otillräcklig

Revisorerna anser,
tillräckliga

i

motsats

medel ställts

till

Samtidigt anser revisorerna att man inte har någon annan uppfattning än att den
verksamhet som bedrivits vid Start Soft är kvalitetsmässigt bra.

Yttrande
Ronneby kommun har under de senaste åren välkomna! ett stort antal barn som
bereds plats i våra förskolor och skolor. Bara under hösten 2016 anlände cirka 200
barn.

Detta har fått till följd att läget har varit ansträngt under en längre tid. Vi har svårt
att uppnå en del av kommunens egna mål och även svårigheter att följa lagen. Det
finns dock en beslutsamhet i verksamheten om att ge varje barn den bästa förskola
och skola som vi kan.

Nämnden är av den uppfattningen att man på ett bra sätt styrt verksamheten och att

det är ändamålsenligt att förvaltningschefen styr och fördelar resurserna inom de
ramar som nämnden angivit i sin internbudget och i enlighet med de generella
principer som också anges där.

Start Soft är en undervisningsenhet för nyanlända elever mellan 6 - 16 år. Enheten är
en tillfällig lösning för de elever som inte får plats på kommunens grundskolor, i

väntan på en plats.

Det har inte

varit

nämndens

avsikt att

några elever skulle vara i denna tillfälliga

undervisningsenhet under längre tid än några veckor. Eleverna har, i enlighet med
reglerna, ;rån början underställts den rektor i vars skola det är tänkt att de sedan ska
flytta ut till. Tyvärr är belastningen på skolorna i centralorten så stor att det inte har
funnits plats att flytta ut alla elever och det har inneburit att några har fått stanna
längre på Start Soft än det var tänkt och planerat för.

känd i oktober. Revisorernas uppfattning om nämndens
manöverutrymme för att lösa denna snabbt uppkomna situation på några veckor är
tyvärr överskattad men nämnden har redan innan revisorernas första skrivelse begärt
att förvaltningschefen skulle återkomma medförslag till lösning på trängseln i de
Situationen blev

berörda skolorna.
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Beslut om att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslagför åtgärder fattades
samtidigt som revisorernas skrivelse behandlades och ytterligare åtgärder väntas
beslutas vid detta sammanträde i februari. I marsförväntasförvaltningschefen
återkomma med en uppdaterad rapport om läget och eventuella ytterligare förslag
det är nödvändigt.

om

Revisorerna för i sin skrivelse ett resonemang som går ut på att nämnden har överlåtit
till förvaltningschefen att besluta hur bidraget till de fristående skolorna ska
beräknas.

Bidraget ges på lika villkor och det räknas fram av våra ekonomer enligt tydliga men
komplicerade regler som man har jämfört med andra kommuners. Revisorerna
uppmärksammar behovet av en djupare diskussion avseende vilka
fördelningsprinciper och metoder som används i nämnden. Utbildningsnämnden
avser således under 201 7 att arbeta vidare medfrågan inför budgetarbetet 2018.

Så till den mer konkreta delen av revisorernas

Har nämnden

skrivelse.

och ohörsamhet till de regler som gäller för

visat passivitet

verksamheten?
inte det men måste samtidigt erkänna att belastningen på
verksamheten och växtvärken i organisationen skapar utmaningar.

Nämnden anser
Brister

nämnden

i sitt

verksamheten?

uppdrag att styra,

leda, följa

upp och kontrollera

Utbildningsnämndens verksamhet är omfattande och nämnden väljer att rikta

uppmärksamhet i första hand på de områden där vi upplever att det ﬁnns störst risk.
Nämnden är mycket fokuserad och nämndsledamöterna är i hög grad intresserade av
vad som händer. Vi för ofta samtal och debatter i nämnden som handlar just om hur
vi ska formulera krav, begära utredningar och följa upp.

Har nämnden

grad informerat fullmäktige vid beredningen av budget
20] 7 avseende resursbehovet för verksamheten för nyanlända?
inte

i

tillräcklig

Det är säkert känt för revisorerna att budgeten, liksom alla andra ärenden, bereds av
kommunstyrelsen innan den överlämnas för beslut till fullmäktige. Detta föreskrivs
kommunallagen.

i

Vid budgetberedningen var utbildningsnämnden den nämnd som upptog mest tid av
alla nämnder. Dess verksamhet behandlades ingående och det går att se i materialet
att vi var tydliga med de prövningar som vi kunde bedöma att verksamheten skulle
utsättas för.
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Redan i inledningen påpekade nämndens ordförande

skulle räcka

till.

att förvaltningens resurser inte

Nämnden ﬁck också en större budget för de kommande

två åren.

De tillfällen då nämnden tvingats begära tilläggsanslag för oförutsedda behov är
samtidigt tillfällen då både kommunstyrelsen och fullmäktige har uppdaterats om
behoven.

Det är således
information

antyda att utbildningsnämnden undanhållit någon känd
Däremot har läget förändrats och gör det fortfarande.

inte korrekt att

om läget.

Den 26 mars 2015 informerade nämndens ordförande tillsammans med 1 och 2 vice
ordförande utförligt kommunfullmäktige direkt om läget en temadebatt. Rubriken var
i

Politiska utmaningar inom utbildningsnämndens område under de närmaste åren. I
debatten deltog även fullmäktigeledamöterna Erik Ohlson (V), Malin Norfall (S),

Lena Mahrle

Förslag

(FP), Nicolas Westrup (SD),

till

Lova Necksten (MP) och Peter Bowin

(V).

beslut

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att utbildningsnämnden antar
yttrandet som sitt eget, att detta får utgöra svar till revisorerna och att
revisorerna meddelas att på grund av att protokollet justeras den 2 mars så kan
svar tyvärr inte lärrmas förrän den 3 mars, vilket vi ber om revisorernas
förståelse för.

Deltar debatten
i

den efterföljande debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice
ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP) och Lars Saager (M).
I

Beslut

En enig utbildningsnämnd antar yttrandet som sitt eget,

att

detta utgör svar

till

revisorerna och att revisorerna meddelas att på grund av att protokollet justeras
den 2 mars så kan svar tyvärr inte lämnas förrän den 3 mars, vilket vi ber om
revisorernas förståelse för.
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Exp:
Revisionen
Fullmäktiges presidium
Lennarth Förberg, Ordf UN
Tommy Ahlquist, F ch
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Dnr 2017-000067 600

§ 27

Översiktsplanearbetet 2016; utbildningsnämndens
framtida behov av mark- och vattenanvändning.
Yttrande.

Sammanfattning
Stadsarkitekt Helena Revelj har inbjudits till utbildningsnämndens
sammanträde för idé-diskussion kring översiktsplanen för Ronneby

kommun.

Samråd kommer att ske under våren och sommaren för att sedan ligga till
grund för det förslag som ska framtas. Presidiet kommer att delta i en
workshop på övergripande nivå kring översiktsplanen.
Nämndsdiskussion fördes kring;
-

en övergripande inriktning
gråvatten

-

att inte

att

utveckla ”spolning”

i

toaletter

med

(ej fårskvatten),

bygga på åkermark

alternativt flytta jord

att

där utnyttjas

-

att

gång/ cykelvägar skapas och utvecklas,

-

att

placera skolor på strategiska platser,

-

beaktande av närhet

-

att

-

Lokalutrednin g 2015.

till

annat område för

odling,

till

till

natur vid planering av skolor och förskolor,

bygga stora enheter och/eller plats

för stora enheter,

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik
Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S),
Lars Saager (M) och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare Kennet
I

Henningsson

(C).

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Inforrnationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Helena Revelj, Stadsarkitekt
Kristina Eklund, planarkitekt
Tommy Ahlquist, Fch

W
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§ 28

Dnr 2017-000076 617

Ansôkan om bidrag

utfôrande av utbytes- och
idrottsläger, Sjëarpsskolan.
till

Sammanfattning
Ansôkan

om bidrag har inkommit från Sjöarpsskolan,

syftande

till att

genomföra ett internationellt utbytes- och idrottsläger - ”Sjöarp School
Camp”.

Bedëmning
Förvaltningschefen har föreslagit avslag på ansökan då aktiviteten äger rum
utanför skoltid, men föreslår att ärendet hänskjuts till Fritidsnämnden för
vidare bedömning

Förslag till beslut
F öreslås att utbildningsnämnden
Fritid-

och kulturnämnden

avslår ansökan,

men remitterar ansökan till

för beslut.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik
(S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och
Christer Stenström (M).
I

Wildros

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att utbildningsnämnden lämnar
ansökan utan

att ta

ställning

och remitterar den Vidare till kommunstyrelsen

vidare behandling.

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall på Erik Ohlsons (V)
förslagsyrkande.
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Nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar bifall pâ Erik Ohlsons (V)
förslagsyrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden lämnar ansökan utan att ta ställning och remitterar den
till kommunstyrelsen för Vidare behandling.

Vidare

Exp:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist, F ch

Monica Boje,
Fritids-

Justerandes sign

x”

L)

rektor Sjöarpsskolan

och kulturnämnden
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Dnr 2017-000068 615

§ 29

Vuxenutbildningen 2017 - Ândrade fôrutsättningar fôr
statsbidragsansëkan. Information och Förslag.
Sammanfattning
Rektor Johanna Månsson, SFI, informerade nämndsledamöterna kring de
förändrade förutsättningarna för statsbidragsansökan gällande
Vuxenutbildningen. Förordning (2016:937) om statsbidrag för regionalt
yrkesinriktad vuxenutbildning trädde i kraft den 1 januari 2017. Förändringen
innebär att statsbidrag finansieras till hälften av kommunerna sj älva och är
villkorade för

att erhållas.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att medel saknas i budgetförslaget,
då denna förändring ej var känd då förslaget togs fram.

Vidare redogjorde rektor Johanna Månsson för
avseende yrkesutbildning för vuxna;
l)

2)

följ ande

förslag

till

beslut

För genomförande av planerad vård- och omsorgsutbildning 2017 till
en kostnad av ca 2,3 Mkr behöver Vuxenutbildningen få ett kommunalt
bidrag som motsvarar hälften av den totala kostnaden dvs ca 1,2 Mkr.

Det är känt att staten i år satsar extra mycket på statsbidrag för
yrkesvux i och med kunskapslyftet. En prel. uppskattning som
Gränslöst gjort visar att Ronneby skulle kunna få 3,4 Mkr i statsbidrag
om vi får maxbeloppet. Det innebär att kommunen utöver nämnda 1,2

ska tillskjuta ytterligare 2,2 Mkr så att
Vuxenutbildningen får möjlighet att bedriva uppgivna utbildningar.

Mkr till vårdutbildningen

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), l :e vice ordf Tim
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Lars
Saager (M), Erik Ohlson (V) och Lennart Gustavsson (L).

I
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Yrkanden

Närnndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att medel äskas för yrkesvux hos
kommunstyrelsen då dessa har arbetsmarknadsansvaret.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall

till

Erik Ohlsons (V) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan
bifalla Erik Ohlssons (V) yrkande och att medel äskas hos kommunstyrelsen
motsvarande 3,4 Mkr så att vuxenutbildningen kan bedrivas.
Ordföranden finner

att

utbildningsnämnden

ställer sig

bakom Erik Olsons

(V)

yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen och föreslår att
medel äskas motsvarande 3,4 Mkr så att yrkesvuxutbildningen kan bedrivas
enligt plan.

Exp:

Kommunstyrelsen
Johanna Månsson, rektor SFI

Katarina Dennerhed, rektor Vuxenutbildningen
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Dnr 2017-000078 610

§ 30

Läsårets elevenkäter 2016. Redovisning.
Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Annika Forss del gav nämndsledamöterna resultaten från
läsårets elevenkäter.

Enkätema till elever i åk 3,
frågor

om eleverna trivs

i

6 och 9 har överlag höga procenttal på ställda
skolan och om de får stöd av sina lärare.

Gymnasieelevema har bl a fått fråga om inflytande över sin studiesituation. En
lägre svarsfrekvens ses inom gymnasiet, varför resultaten är mer osäkra.
Blekinge Naturbruksgymnasium är den enda gymnasieskola där samtliga
elever har besvarat enkäten och där mycket höga procenttal redovisas.

Deltar debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik
Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Magnus Stridh (SD) och
Christer Stenström (M).
i

Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetssamordnare

Justerandes sign
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Dnr 2017-000093 623

§ 31

Information kring regler för

rätt

till

skolskjuts.

Sammanfattning
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig, delgav nämndsledamöterna
information kring rätten

till

skolskjuts.

skolskjutsärende som överklagats.
Förvaltningsrättens beslut har överklagats av utbildningsförvaltningen. Dom
avvaktas nu från nästa instans som är Kammarrätten.

Informationspunkten har sin grund

i

ett

Diskussion fördes kring färdvägens längd, resa till och från skolan,
trañkförhâllanden särskilda omständigheter/funktionsnedsättningar samt
skolskjuts vid växelvis boende.
,

Deltar debatten
I debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Christer Stenström
(M), samt ersättare Martin Engelsjô (M).
i

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig

w
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000020 026

§ 32

Personal och arbetsmiljöfrågor 2017
Sammanfattning
Diskussion fördes kring den insändare som Varit införd i Sydöstran 2017-0218. Den anonyma insändaren var undertecknad från alla lärare från tio olika
skolor. Förvaltningschefen framhåller att man ska ha respekt för sådana
signaler, men också följa samverkansavtalet.
Förvaltningsgruppens ledamöter är eni ga i att problem och arbetsmiljöfrågor
ska följ as upp via samverkanssystemet. Fackförbunden ställer sig inte bakom
den anonyma skrivelsen. Reaktioner från lärare som inte ställer sig bakom
insändaren har inkommit.
Förvaltningschef och lärarfackliga representanter kommer
i samverkanssystemet.

att titta

närmare på

brister

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort från KS au som 2017-0220 behandlat ärendet gällande Lokalutredning 2015 om bl a två likvärdiga 4-9
skolor i tätorten. Kommunfullmäktige väntas behandla ärendet i mars månad.
En ev uppstart av byggprojektet bedöms om bifall ges kunna ske tidigast
januari 2018. Ombyggnadstiden beräknas till mellan 2-2,5 år; vilket innebär
att de nya skolorna i så fall kommer att stå klara år 2020

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lars
Saager (M) och Erik Ohlson (V).

I

Beslut
Informationen tas

Justerandes

sigy

till

dagens protokoll.
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 2017-000021 602

Kurser och konferenser 2017
Sammanfattning
Några kurser eller inbjudningar till konferenser hade

inte

sammanträde.

Utdragsbestyrkande

inkommit

till

dagens
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§ 34

Dnr 2017-000019 600

Fôrvaltningschefens Rapporter 2017
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring dennes uppdrag som
projektledare för Lokalutredning 2015. Förutom uppdraget som projektledare
för det stora förskole-

med;

och skolprojektet (LOK20l 5) kommer denne

-

Övergripande integrationsarbete i kommunen.

-

Ansvara
ledning

-

för att

att

arbeta

genomföra generationsskiftet gällande övergripande

inom Utbildningsförvaltningen, dvs introducera ny

chef.

Kommer också att vara stf kommunchef

Skolomrâdeschef Monica

Sj övind

projektledare.

kommer att bli direkt verksamhetsanknuten

Tommy Ahlquist lämnar sin tjänst som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen tidigast augusti 20 l 7.

Beslut
Rapporten tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
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§ 35

Dnr 2017-000022 O00

Delgivningsärenden 2017.
Sammanfattning
2017.87

-

O47

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för kommuner
tillämpar maxtaxa för 2017 (Dnr 201 7:0002851).

2017.62
Skolverket:

2017

Ansökan

047

-

om statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger

(Nattis).

2017.88
Skolverket:

Ansökan om

(iörstelärare).

statsbidrag

(Dnr 2017:0003154.).

till

karriärtjänstcr för lärare

047

-

2017/18

2017.98

047

-

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för personalförstärkningar inom
elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser 2017 (dnr

2017:0004061)

20l7.l02

Ansökan

-

047

om statsbidrag för undervisning under skollov 2017 (lovskola)

-

2017:0005114

2017.103
Skolverket:

Ansökan om

(2017:0OO5120).

statsbidrag for fortbildning

i

-

047

specialpedagogik

2017.104— 047

Ansökan om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för
yrkesämnen kalenderåret 2017-2018 (2017:0005122).

Skolverket:
lärare

i

20l6.l84

-

600

Bekräftelse av Ansökan om utbetalning av bidrag samt redovisning för
perioden 161001-161230 för projektet BIU Online från Asyl-, migrationsoch integrationsfonden (AMIF) - dnr F FF 2016/00003 8-E002.
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2017.3

-

623

2017.1

-

610

Dieter Dinkel: Epost angående skolskjuts Hjorthålan.

Stina Johansson: Epostförfirågan ang förebyggande arbete
skola och förskola.

mot ESBL i
2016.643

623

-

Óverklagan begäran om prövningstillstånd Kammarrätten Jönköping avs
ansökan om skolskjuts.
2017.73
Skolverket: Ansökan
ﬂygteknikutbildning

Protokoll från
förvaltningen,

JW

Justerandes sign/‘
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om riksrekryterande utbildning
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-

650

gymnasieskolan,

.

F örvaltningssamverkansgruppen 2017-01-23 UtbildningsRonneby kommun.
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§ 36

Dnr 2017-000023 002

Delegationsärenden 2017
Sammanfattning
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2017-02-072017-O2-15, delegationsliggare ôver av ordföranden tagna beslut 2017-0112-20 l 7-0 l -23, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 20 l 6-0524——201 6-1 2- 12, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2016-08-24—
2017-01-24, delegationsbeslut för Skolområde GyV (inkl Vuxenutbildning)
2016-11-26—2017-O2-15; samt delegationsbeslut för SFI 2017-01-02—
201 701-1 8.
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Utbildningsförvaltningen
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UTBILDNINGSNÂMNDEN
Namn

NI'

LEDAMÖTER
Lennarth Förberg
Christer Stenström
Lars Saager
Tim Svanberg
Silke Jacob
Christian Mahrle
Jan-Eric Wildros
Stefan Ôsterhof
Marie Ohlsson
Tina Lindqvist
Rune Kronkvist
Erik Ohlson
LoVa Necksten

ösääwwsøwewwr

rd

l-l

Magnus
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Parti

JA

Internbudget

NEJ AVS

JA
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Fördelmprinciper

NEJ AVS
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Stridh

Ylva Olsson

S"

Närvaro

NN
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NN

NN

ERSÂTTARE

Kenth Carlsson

Helene Fogelberg
Martin Engelsjö
Kennet Henningsson
Lennart Gustavsson
Margareta Håkansson
Jonas Petersson
Bengt-Christer Nilsson
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J ohrmy

Håkansson

Ingrid Karlsson

Anna-Karin Wallgren
Sven-Olof Lindström
Pär Dover
Linda Johansson
Håkan Abrahamsson
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