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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Fórberg (M), Ordförande
Lars Sager (M)
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande
Silke Jacob (C) tom kl 16.15 §§54--66
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordfôrande
Tina Lindqvist (S)

Rune

Kronkvist (S)

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

Tjänstgörande ersättare

Kent Karlsson (M)
Lennart Gustafsson

Johnny Håkansson
Ingrid

Karlsson (S)

kl

15.35 §§54--65

(L)

(S)

fr o m kl 16.00 §§67--72
Sven-Olof Lindström (S) fr o m kl 16.15 §§68-72
Martin Engelsjö (M) fr o m kl 16.15 §§67-72

Tim Johansson (SD)

Övriga närvarande
Helene Fogelberg (M)

Ersättare

Martin Engelsjö (M) tom

kl 16.15 §§54--67
Margareta Håkansson (RP)
Sven-Olof Lindström (S) tom kl 16.15 §§54--67
Tim Johansson (SD) tom kl 16.00 §§54--66

Tommy Ahlquist, förvaltningschef

Tjänstemän

Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Ronny Mattsson, skolområdeschef Skolområde GyV
Bodil Östgård, verksamhetschef Skolhälsovården

Bo Skandevall,

projektledare

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Jesper Rhen, IKT-pedagog
Gunilla Johansson, ekonom

Jeanette Mauritzsson,

Övriga

ekonom

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
Nabaa Alshebly, juridikstuderande praktikant Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000173 041

§ 54

Uppföljning av budget mars 2017. Redovisning.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos för utfall av Budget 2007, som visar en avvikelse på ca
3 603 Tkr. Utbildningsnämnden har begärt ett tilläggsanslag för 2017 pg a
ändrade förutsättningar för erhållande av statsbidrag; yrkesvux.

-

Resultaträkning samt nettokostnader per verksamhet genomgicks och
kommenterades, liksom interkommunala ersättningar och kostnader. Fortsatt
ökade volymer ses inom i stort sett alla verksamheter. Utökad skolskjutsning
till ytterskolor kommer att ske från hösten.

KS au har föreslagit KS/KF att bevilja tilläggsanslag motsvarande 3
vilket täcker underskottet

samt medger kvalitetsökning.

400 Tkr,

Bedömning

Förvaltningschefens uppfattning är att budgeten är fullt styrbar, men att det
krävs regelbundna uppföljningar, helhetssyn samt kraftfull styrning från alla
chefer.

Om inget oförutsett händer så bör utbildningsnämnden klara det av

kommunfullmäktige
ramar.

ställda kravet,

dvs

att tilldelad

budget klaras inom givna

En djupare analys kommer att fås vid Tertial

l.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an—Erik
Wildros (S) och ersättare Martin Engelsjö (M).
I

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.
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Dnr 2017-000174 600

§ 55

Framtidstankar,

GyV skolområde.

Information.

Sammanfattning

Som ett led

den presentation kring utbildningsförvaltningens Verksamhet,
vilka foranletts av informationer gällande Ronneby resp Kallinge
Skolområde, har nu turen kommit till skolområdeschef Ronny Mattsson.
En presentation kommer att delges utbildningsnämndens ledamöter kring
de framtidstankar som finns i GyV Skolområde.
i

Inledningsvis delgavs nämndsledamöterna en översiktsbild över elevantalet
per verksamhet över tidsperioden 2015-2017. Från en gymnasieskola och
vuxenutbildning, med 1 01 O elever år 2014 till dagens verksamhet med
noteras.
2 012 elever år 2017, kan alltså en elevökning med 90

%

Vidare informerade skolområdeschef Ronny Mattsson kring mentorsuppdraget, som syftar till att ge lärare möjlighet att koncentrera sig på
undervisningen. Fem mentorer på heltid (ca 60-70 elever/mentor) ska efter
en utbildningssatsning, överta den del som inte berör sj älva undervisningen.
På så sätt avlastas lärarpersonalen och kan fokusera på sitt läraruppdrag.

Vid gymnasiet ska man

stötta

och stimulera eleverna då det

påverka arbetet i skolan och bidra till
arbeta

att

gäller att

utveckla elevernas inflytande,

med att utveckla skolans arbete med ”livskunskap” och förbereda för

”livet efter skolan”.

Vinster med mentorsuppdraget ses som likvärdigt mentorskap för eleverna,
ökad trygghet och trivsel, högre måluppfyllelse, färre avhopp, ökad fokus på
läraruppdraget och rekryteringsfördel for Ronneby kommun.

Deltar 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 Lars
Sager (M), Erik Ohlson (V) och Rune Kronkvist (S), tjänstgörande ersättare
Lennart Gustavsson (L) och ersättare Helene Fogelberg (M).
I
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Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ronny Mattsson, Skolområdeschef Skolområde GyV
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§ 56

Dnr 2017-000164 O51

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling
gällande marknadsföringstjänster, gymnasieskolan och
vuxenutbildningen.
Sammanfattning
Skolområdeschef Ronny Mattsson redogjorde för historiken i ärendet.
Avsaknaden av en kommungemensam marknadsföringstj änst gör att ett eget
avtal

måst upphandlas.

Upphandlingen avser köp av marknadsföringstjänster med omfattning av
konsulttjänster inom PR- och kommunikation, grafisk produktion samt tryck,
webb, programmering, 3D-animering och 3D-illustration.

Medel

är avsatta

i

gymnasieskolans driftsbudget för år 2017.

Fackliga representanter äger
utbildningsnämnden.

Förslag

till

ej

rätt att

närvara under foredragningen på

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar
gällande marknadsföringstj änster.

att fastställa

förfrågningsunderlaget

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), l :e vice ordf Tim
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik
Ohlson (V), Lova Necksten (MP) och Lars Sager (M), samt ersättaren
Martin Engelsjö (M).
I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar enligt liggande

Justerandes sign

~
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Beslut
Utbildningsnämnden

förfrågningsunderlag gällande
marknadsföringstj änster gymnasieskolan och Vuxenutbildningen.
fastställer förslag

till

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GYV
Anette Karlsson, upphandlare
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Dnr 2017-000165 601

§ 57

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende
upphandling av Ieasing, Iärverktyg 1-1 datorer,

gymnasieskolan.
Sammanfattning

IKT-pedago g Jesper Rhen redogjorde för förslag till förfrågningsunderlag
gällande digitala verktyg och tjänster för framtida lärande; l-l datorer.

Rhen informerade kring de förändringar som gjorts jmf med tidigare

upphandlingar då det gäller

l-l.

Upphandlingen avser leasing av lärverktyg

1-1 för

gymnasieskolan. Medel

finns avsatta i gymnasieskolans driftsbudget för år 2017. Upphandlingen
ligger i linje med tidigare beslut gällande 1-1, dvs ett digitalt Iärverktyg/ elev.

Fackliga representanter äger
utbildningsnämnden.

Förslag

till

ej

rätt att

närvara under föredragningen på

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget
avs digitala Verktyg och tjänster för framtida lärande; l-l datorer.

Deltar

i

debatten

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e Vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP)
och Lars Sager (M).
I

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlaget avseende
verktyg och tjänster för framtida lärande; l-l datorer.

Justerand 5 sign
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Ronny Mattsson, Sk01omre°1deschefGYV
Jesper Rhen, IKT-pedago g
Carina Andersson, IKT-pedago g
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Dnr 2017-000163 670

§ 58

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling
gällande köp och installation av CNC-fräsmaskin,

Gymnasieskolan Knut Hahn.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till förfrågningsunderlag gällande köp och installation av CNC fräsmaskin vid Gymnasieskolan Knut Hahn.

Medel

finns avsatta

i

den av Kommunfullmäktige beslutade

investeringsbudgeten för år 2017.

Fackliga representanter äger
utbildningsnämnden.

Förslag

till

ej

rätt att

närvara under föredragningen på

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att fastställa förfrågningsunderlaget
fräsmaskin.
gällande köp och installation av

CNC

Deltar debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik
Wildros (S) och tjänstgörande ersättare J ohtmy Håkansson (S).
i

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till förfrågningsunderlag
gällande köp och installation av CNC fräsmaskin.

{Utdragsbestyrkande
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GyV
Maria Symbonis, upphandlare
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Dnr 2017-000105 619

§ 59

om

Begäran

remissyttrande

till

Skolinspektionen

gällande Ansökan från Gymnasieskolor Syd AB,

Karlshamns kommun,

huvudman

i

om godkännande som

för utökning av befintlig fristående
gymnasieskola. Fria Läroverken, Karlshamn, fr o
2018/2019. (Dnr 32-2017:1057). Förslag.

m lå

Sammanfattning
Ärendet avser en uppstart av två nya program, samt utökning av det
befintliga Samhällsvetenskapsprogrammet.

De två nya programmen som avses är Ekonomiprogrammet och
Naturvetenskapsprogrammet. Ansökan avser också utökning av ytterligare
en inriktning på Samhällsvetenskapsprogrammet - beteendevetenskap.

Bedömning
Motiveringar gällande demografi, organisatoriska konsekvenser,
pedagogiska incitament och ekonomi kommenterades.

Förslag

beslut

till

Utifrån upprättat tjänsteutlåtande och efter granskning av Gymnasieskolan
Syd ABs ansökan förslås att utbildningsnämnden i sitt yttrande ger
Skolinspektionen ett tillstyrkande.

i

Främsta skälet är att sökanden inte avser att marknadsföra sin verksamhet
österut. Gymnasieskolan Knut Hahn har och har haft, en betydligt
allvarligare konsekvens av dels gymnasieutbudet, dels för ungdomarna en ny
spännande miljö, som Karlskrona erbjuder.

Deltar 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 Lars
Sager (M) och Erik Ohlson (V), samt tjänstgörande ersättaren Lennart

I

Gustavsson

(L).

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall i enlighet med föreliggande
förslag

om tillstyrkan.

1:e vice ordf Tim

förslag

Svanberg (C) yrkar bifall i enlighet med föreliggande

om tillstyrkan.

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar avslag på förslaget samt lägger ett
ändringsyrkande om att sista stycket i tj änsteutlåtandets ”Synpunkter och
förslag” stryks.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall till

2:e Vice ordf J an-Eric

Wildros (S) avslagsyrkande.

Nämndsledamot Lars Sager (M)

tillstyrker

ordförandens förslag

om

tillstyrkan.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) stödjer 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros
(S) ändringsyrkande.

Propositionsordning

1

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
kan bifalla 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) ändringsyrkande.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifaller 2 Vice ordf J an-Eric
Wildros (S) ändringsyrkande om att sista stycket i tj änsteutlåtandets
”Synpunkter och förslag” stryks.

Propositionsordning 2

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sitt yrkande om tillstyrkan mot 2:e
vice ordf J an-Eric Wildros (S) avslagsyrkande mot varandra.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden

bifallit tillstyrkan.

Utdragsbestyrkande
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Omrôstning begärs.

Ja

Beslutande

Nej

Avstår

Lennarth Förberg (M)

Kent Karlsson (M)

tj g.ers.

Lars Saager (M)

Tim

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

Svanberg, ordf. (C)

Silke Jacob (C)

Lennart Gustavsson (L)
J an-Eric

tj g.ers

Wildros 2:e Vice ordf (S)

Johnny Håkansson

(S)

Ingrid Karlsson (S)

tj g.ers

tj g.ers

Tina Lindquist (S)

Rune Kronkvist

><><><1><><><><!

(S)

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus

><

Stridh (SD)

Linda Johansson (SD)

><

Omröstningsresultatet blir 8 ja-rôster och 7 nej -röster.

Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner

bifalla föreliggande förslag

om tillstyrkan.

att

utbildningsnämnden beslutat

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller 2 vice ordf J an-Eric Wildros (S)
ändringsyrkande om att sista stycket i tj änsteutlåtandets ”Synpunkter och
forslag” stryks.
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till tillstyrkan avseende
begäran om remissyttrande till Skolinspektionen gällande Ansökan från
Gyrnnasieskolori Syd AB, Karlshamns kommun‚ om godkännande som
huvudman för utökning av befintlig fristående gymnasieskola. Fria
Läroverken, Karlshamn, fr 0 rn lå 2018/2019. (Dnr 32-2017:1057).

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Bo

Justerandes sign

Skandevall, projektledare
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Dnr 2017-000167 610

§ 60

Redovisning enligt mál- och uppföljningsplan:
Vårdnadshavarnas syn på verksamheten förskola och
grundskola. Enkätsvar.
i

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för föräldrasvaren från
enkätundersökning gällande vårdnadshavarnas syn på Verksamheten
förskola och grundskola.

i

Påståendet ”Utvecklingssamtalet ger mig tillräcklig information om mitt
barns skolsituation” besvarades av vårdnadshavare i grundskolan åk 3 och
medan nöjdheten i
redovisar en nöjdhet med 91,3%. Àk 6 redovisar 82,9
åk 9 uppgår till 71,3% trots ôkande svarsfrekvens. Sammanfattningsvis kan
sägas att nôjdheten sjunker med åren.

%

att svarsfrekvens i förskolan var hög och uppvisar
”Mitt barn utvecklas på ett bra sätt i förskolan”.

Det noteras

93% på frågan

Deltar 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), Magnus Stridh och Lova Necksten (;P), samt tjänstgörande
ersättare Lennart Gustavsson (L).
I

Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

lutdragsbestyrkande

I
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Dnr 2017-000168 610

§ 61

Redovisning enligt mâl- och uppföljningsplan:
Nulägesrapport avs Undervisningstiden för åk 7-9
lärare grundskolan.
i

Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Annika Forss delgav utbildningsnämndens ledamöter
nulägesrapport gällande undervisningstiden vid Snäckebacksskolan resp
Kallinge 7-9.

Hög elevtillströmning

gör att antalet klasser ökar. Fler elever i behov av stöd
speciallärare och SVA-lärare. Snittet på 18 undervisningstimmar

kräver fler
nås inte riktigt.

Bedömning
Vi har inte, då elevtillströmningen varit stor fått ner undervisningstiden
17 h för samtliga lärare. Snittet ligger idag på ca 17 timmar.
Sj älvklart är

ökade

elevsiffror något positivt,

till

men det kommer att vara

omöjligt att hålla målet gällande 17 h undervisningstid inom nuvarande
budget. Vi behöver få fler lärartjänster 2-3 st, för att kunna sänka
undervisningstiden till 17 h i sntt för lärare på 7-9-skolorna.
,

På Snäckebacksskolan räcker

inte

den tilldelning

man fått av resurser till för

ner undervisningstiden till snittet 17h/lärare. Detta beror på
elevökningen då vi för närvarande har 7 klasser/årskurs.
att få

klara 17h/lärare skulle man antingen behöva tillföra ca 2,5 tjänst eller
man skapa 6 klasser/årskurs vilket får andra konsekvenser för Lex.
schema, ramtider och skoldagens sluttider. I ett senario där man minskar
antalet klasser medför detta att man även blir tvingad att göra nya och fler
grupper för no, slöjd och hkk. Det kan sin tur betyda att man behöver fler

För

att

så får

i

ovanstående ämnen. l dagsläget ser inte detta ut
besparing och går därför inte att genomföra inom ram.
lärare

i

att

innebära någon

fick man ett större antal elever i år 9 och genomförde
därför en omorganisation från tre klasser till fyra inför skolstart 2016/2017.
Detta medförde mer undervisningstid att fördela. Vid läsårsstart 2016/2017
gjordes dessutom fem klasser i år 7. Taket för antal elever i klasserna har
satts till 25 då många elever kräver anpassningar i undervisningen, både

På Kallingeskolan

Utdragsbestyrkande
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språkligt
stort for

och inlärningsmässigt,

undervisande

vilket gör att antalet elever inte

kan vara for

lärare.

Kallingeskolan 7-9 har många elever med olika behov vilket också medfört
att man valt att prioritera ökad specialundervisning. Idag ligger man därför
lite högre än beräknat gällande bemanningen av specialundervisningen. För
att kunna möta det behov som finns skulle vi behöva öka vår bemanning
inom specialundervisningen ytterligare.
Man har även Valt att anställa en SVA-lärare på heltid, tilldelning är
egentligen 50
tjänst, vilket inte alls motsvarar det behov som finns. Vi ser
redan efter ett halvår vilket tillskott detta varit för verksamheten.

%

Inför skolstart läsåret 2017/2018 har vi över 120 elever, blivande år 7, i
upptagningsområdet. Begäran ligger nu inne om att få göra 6 klasser istället
för de beräknade 5.

Deltar debatten
i

1:e vice ordf Tim

Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S) och

nämndsledamot Erik Ohlson

(V).

Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Wi

Utdragsbestyrkande

Justerande sign
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Dnr 2017-000169 610

§ 62

Redovisning enligt mål- och uppföljningsplan:
Nulägesrapport avs barngruppsstorleken förskolan.
i

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde for jämförelse i antal barn
mellan 2016-1 1-15-2017-04-15 i kommunens förskolegrupper. Antalet

barn har ökat från l 223 i november 2016 till 1 354 barn
finns i nuläget i genomsnitt 16,9 barn per avdelning.

i

april

2017. Det

Vidare delgavs utbildningsnämndens ledamöter antal avdelningars
gruppstorlek med jmf nov 2016 - april 2017.

Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Inger Hjort, bitr

F ch

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

i

Lío

l

i
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§63

Dnr 2017-000155 600

Fërslag till mâlsättning fôr utbildningsverksamheten
handlingsplan fôr 2017-2018 avseende
Funktionshinderpolitiskt program för Ronneby

i

kommun.

Sammanfattning
Ronneby kommunfullmäktige antog 2015-10-29
program för Ronneby kommun.
Arbetet

Funktionshinderpolitiskt

med att förverkliga målsättningarna drivs genom en brett

sammansatt tj änstemannagrupp under ledning av Karin Lundberg,
kommunkansliet. En brukargrupp är dessutom kopplad till arbetet med
planen.
I

den handlingsplan som ska gälla

aktiviteter för

beskrivet enl. nedan

Insats/Aktivitet

Specialpedagogiska
skolmyndighetens
”Värderingsverktyg för

lmgänghg utblldning”
mfors 1 f0TSk°13/ Skola

https://www.spsm.se/stod
/till

an

li

Ärende upp

i

tillgänglighet

att

till

Kunskaperna

att uppfylla

år är förslaget

mål

om

funktionsnedsättningar och hur

Ansvar

UN/U F

undervisningen kan utformas efter
varje barns, elevs eller

vuxenstuderandes behov ska
förbättras-

et/

utbildningsnämnden
angående kartläggning av

För

Syftar

kommande

Förskolor och skolor ska förbättra
sitt arbete med att anpassa den
pedagogiska, sociala och fysiska
miljön utifrån barns och elevers

UN/U F

behov

underlätta det praktiska arbetet

specialpedagogiska skolmyndigheten

med att göra lännilj ön mer tillgänglig, har
(SP SM) tagit fram ett värderingsverktyg

Utdragsbestyrkande
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som bygger pâ en tillgänglighetsmodell. Verktyget vänder sig till

verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor,
skolor och gymnasieskolor.
Verktyget kan användas för att utvärdera verksamheten på olika nivåer.
o
Organisationsnivâ - bedömning och prioritering av resurser och
o

kompetensbehov
Gruppnivå - att skapa en god

o

Individnivâ

strategier

lärmilj ô

som skapar delaktighet
- i

vilken

och

att

utveckla pedagogiska

för alla

mån lärandet utgår från kunskap om behov och

förutsättningar

Bedömning
Förslaget att genomföra värderingsverktyget i alla verksamheter är behandlat
förvaltningens ledningsgrupp och bedömningen är att en målsättning om ett
genomförande under två läsår är rimlig.

i

beslut
Utbildningsnämnden föreslås anta förslag till målsättning att;
under läsåren 2016/17 och senast 2018/19 ska samtliga förskolor, grundskolor
och gymnasieskolor ha arbetat med/ genomfört kartläggning enl.

Förslag

till

specialpedagogiska skolmyndighetens ”Värderingsverktyg för tillgänglig
utbildning”, i syfte att förbättra sitt arbete med att anpassa den pedagogiska,
sociala och fysiska miljön utifrån barns och elevers behov.

Deltar debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), samt
nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP).
i

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att formuleringen

”arbetet

med/ ..”

samt att utbildningsnämnden ger rektorer och förskolechefer
uppdrag att genomföra kartläggning senast utgången lå 2018/2019.
Delrapport 2017/2018, äterrapport 2018/2019,
stryks,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning

frågan om utbildningsnämnden kan besluta i enlighet
nämnda revideringar och finner att nämnden bifallit nämndsledamot

Ordföranden

med

ställer

Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden föreslås anta förslag till målsättning att;
under läsåren 2016/17 och senast 2018/19 ska samtliga förskolor, grundskolor
och gynmasieskolor har genomfört kartläggning enl. Specialpedagogiska
skolmyndighetens ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning”, i syfte att
förbättra sitt arbete med att anpassa den pedagogiska, sociala och fysiska miljön
utifrån barns och elevers behov.

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch

lmdragsbestyrkande

I
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§64

Dnr 2017-000115 616

Betyg och bedômning. Information.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav utbildningsnämndens ledamöter
information kring betyg och bedömning. Vad gäller bedömningen har denna
förändrats jämf med tidigare riktlinjer i det gamla betygssystemet, då endast
moment bedömdes och inte olika kunskapsnivåer.

Läroplan, Allmänna Råd och Stödmaterial är den grund Varj e lärare har till
sin hj älp vid bedömning av elevernas kunskap. Läroplanens uppdelning
delgavs utbildningsnämnden. All undervisning ska genomsyras av det som
står om värdegrunden i läroplanens första kapitel.

Ex gavs på bedömningsanvisningar och skillnader i bedömningama, liksom
kursplaner och kunskapskrav till varj e ämne. Då det gäller betygssättning
finns kunskapskrav för
och A. B och D är endast ett
sammanvägningsbetyg Vid betygsättning.

E-C

Mindre Workshop hölls där nämndsledamöterna först ﬁck lösa en uppgift
och sedan se hur denna uppgift bedömdes och betygsattes.

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), nämndsledamötema Lova
Necksten, Lars Sager (M), Erik Ohlson (V), ersättarna Martin Engelsjö (M),
Margaretha Håkansson (RP) och Helen Fogelberg (M).
I

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika

Forss, kvalitetsutvecklare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000172

§ 65

Nämndsinformation ang lovskola.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav utbildningsnämndens ledamöter
information kring lovskola i enlighet med det uppdrag som togs föreg

nämndssammanträde.
Lovskola erbjöds

med totalt fyra (4)

slöjdlärare tillgängliga.

Då intresset för lovskolan var lågt och endast två elever anmält sig
kommer det inte att kunna anordnas någon lovskola.

intresserade,

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Justera

~

“Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000080 624

§ 66

Fastställande av Patientsäkerhetsberättelse âr 2017.
Sammanfattning
Den 1 januari 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag (SFS 2010:659 och
SOFSF 2011:9). Bodil Ostgârd, Verksamhetschef för Skolhälsovården, har

upprättat patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser
linje

med lagstiftningen.

i

Varje år, senast den 1 mars, ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas där
verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas.
Utbildningsnämnden är formellt ansvarig som vårdgivare för elevhälsans
medicinska insatser och ska därmed fastställa patientsäkerhetsberättelsen.

Bedöm n ng
i

Bodil Östgård, verksamhetschef för Skolhälsovården, del gav
nämndsledamöterna framtagen patientsäkerhetsberättelse, vilken

genomgicks och avvikelser i vårdarbetet kommenterades.

Med anledning antalet avvikelser har åtgärder satts in; internkontroller har

ökats betydligt och stickprovskontroller genomförs av skolläkaren for
komma till rätta med det ökade antalet avvikelser.

att

Elevhälsans medicinska insats ska bedrivas enligt grunderna i hälso- och
sjukvårdslagen (19822763 HSL).

Verksamhetschef Bodil Östgård påtalar behov av ökat antal skolsköterskor
pg a det ökade elevantalet. En översyn bör ske av baspro grammet och
ärendet behandlas

Förslag

i

utbildningsnämnden.

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

fastställer föreliggande förslag till
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser i Ronneby

kommun.

Utdragsbestyrkande
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Deltar 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 Lars
Sager (M), Erik Ohlson (V), Rune Kronkvist (S), tjänstgörande ersättare
Ingrid Karlsson (S) och Lennart Gustavsson (L), ersättare Tim Johansson
(SD) och Martin Engelsjö (M).
I

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar följ ande:
Att utbildningsnämnden uppdrar

åt

verksamhetschefen

intemkontrollarbetet; för återrapportering

till

Att återkomma till utbildningsnämnden i maj
Lex Maria-anmälan.
1:e vice ordf Tim

(V) yrkanden.

att

skapa rutiner för

nämnden i juni månad 2017.

månad 2017 med underlag

för

Svanberg (C) yrkar bifall på nämndsledamot Erik Ohlsons

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar på

att

ärendet återremitteras.

om

Nämndsledamot Rune Kronkvist

att en
(S) lägger ett tilläggsyrkande
utbildningsnämnden till hösten; där återrapportering

halvårsrapport inges till
sker kring förbättringsarbetet.
1:e vice ordf Tim

Svanberg (C) yrkar att rapport inges
utbildningsnämnden om Lex Maria ej kan göras.

till

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall på 1:e vice ordf Tim

Svanbergs (C) yrkande

.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på
(C) yrkande

JM

1:e vice ordf Tim

.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Propositionsordning

1

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan
ska avgöra ärendet idag eller bifalla återremiss.

om

utbildningsnämnden

Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutat bifalla återremiss.

Omröstning begärs.

De ledamöter som yrkar bifall till ordförandens
ja,

och de ledamöter som vill

att

Ja

Nej

X

Lennarth Förberg (M)

Kent Karlsson (M)

om återremiss röstar

ärendet ska behandlas idag röstar nej.

Beslutande
tj g.ers.

ï><

X

Lars Saager (M)

Tim Svanberg,

förslag

><

ordf. (C)

><

Silke Jacob (C)

Lennart Gustavsson (L)

tj g.ers

X

J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S)

Johnny Håkansson

(S)

tj g.ers

Ingrid Karlsson (S) tjg.ers

Tina Lindquist (S)

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

Rune Kronkvist (S)
Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus

Stridh (SD)

Linda Johansson (SD)

X
-

Omröstningsresultatet blir 4 ja-röster och 10 nej -röster.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Om rëstningsresultat

Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner
behandla ärendet idag.

att

utbildningsnämnden beslutat

Ordföranden Lennarth F örberg (M) och nämndsledamot Lars Sager (M)

reserverar sig

mot beslutet.

Propositionsordning 2

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
kan bifalla nämndsledamot Erik Ohlsons (V) första att-sats i sitt yrkande.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit Erik Ohlsons (V) yrkande
om att utbildningsnämnden uppdrar åt verksamhetschefen att skapa rutiner
för internkontrollarbetet; för återrapportering

201 7.

till

nämnden

i

juni

månad

Propositionsordning 3
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
kan bifalla nämndsledamot Erik Ohlsons (V) andra att-sats i sitt yrkande.
utbildningsnämnden bifallit Erik Ohlsons (V) yrkande
i maj månad 2017 med underlag
för Lex Maria-anmälan.

Ordföranden finner

att

om att återkomma till utbildningsnämnden

Propositionsordning 4
Ordföranden Lennarth F örberg (M)

kan bifalla

1:e vice ordf Tim

återrapportering

till

ställer frågan om utbildningsnämnden
Svanbergs (C) tilläggsyrkande om

nämnden.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit 1:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) tilläggsyrkande om återrapportering till nämnden.

Justera

íutdragsbestyrkande
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Propositionsordning 5

frågan om utbildningsnämnden
kan bifalla nämndsledamot Rune Kronkvists (S) tilläggsyrkande om att en
halvårsrapport inges till utbildningsnämnden till hösten; där återrapportering
sker kring förbättringsarbetet.

Ordföranden Lennarth Förberg (M)

ställer

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Rune
Kronkvists (S) tilläggsyrkande om att en halvårsrapport inges till
utbildningsnämnden till hösten; där återrapportering sker kring
förbättringsarbetet.

Propositionsordning 6
Ordföranden Lennarth Förberg (M)

kan fastställa föreliggande

förslag

ställer

till

frågan

om utbildningsnämnden

patientsäkerhetsberättelse för år 2017.

utbildningsnämnden bifallit fastställande av
föreliggande förslag till patientsäkerhetsberättelse för år 2017.

Ordföranden finner

att

Beslut
Utbildningsnämnden beslutade,
att inte

att

efter

en omröstning,

återremittera ärendet utan behandla ärendet idag; samt

uppdra

åt

verksamhetschefen

att

skapa rutiner för
till utbildningsnämnden i juni

internkontrollarbetet för återrapportering

månad 20 l 7.

återkomma till utbildningsnämnden i maj månad 2017 med
underlag för en eV anmälan om Lex Maria.
att

att

återrapportering sker

att

en halvårsrapport inges

till

utbildningsnämnden

till

utbildningsnämnden

återrapportering sker kring förbättringsarbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

fastställer Patientsäkerhetsberättelse för år

Exp:
Bodil Östgård,

Vch för Skolhälsovården

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr 2017-000186 007

Hemställan frân KF:s presidium

om yttrande över

anmärkning revisionsberättelse 2016. Information.
i

Sammanfattning

Utbildningsnämndens ledamöter informerades om hemställan från
kommunfullmäktiges presidium, där yttrande begärdes över anmärkning

i

revisionsberättelse 2016."

Hemställan från kommunfullmäktiges presidium tillställdes
utbildningsnämndens ledamöter, liksom tidigare protokollsutdrag från
utbildningsnämnden (N§§l0 och 26:20l7, samt N§48:20l7, N§l33 :2016
och N§85:2015).

Bedômning
Fôrslag

beslut

till

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att informationen tas till dagens
månads utbildningsnämnd samt att ärendet

protokoll, att beslut tas i maj
direktjusteras inför KS/KF.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll,

ärendet behandlas ånyo vid maj

månads utbildningsnämnd;

samt direktjusteras inför KS/KF.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000020 026

§ 68

Personal och arbetsmiljöfrågor

april

2017

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist infonnerade kort kring den pågående
rekryteringen av ny förvaltningschef vid utbildningsförvaltningen.
Inriktningen är att en ny förvaltningschef träder i tjänst 2017-09-01

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kort kring
rekryteringsprocessen vad gäller ny skolområdeschef för Ronneby
skolområde. Intervjuer har påbörjats och tillsättningen beräknas vara klar
augusti månad 2017.
Avslutningsvis informerad förvaltningschefen från den rekryteringskväll
som anordnats den 5 april 2017 på Gymnasieskolan Knut Hahn.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justerandes s'gn
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Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 69

Dnr 2017-000021 602

Kurser och konferenser

april

2017

Sammanfattning
Några inbjudningar till konferenser
nämndssammanträde.

eller kurser

har inte inkommit

‘Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000019 600

§ 70

Fôrvaltningschefens Rapporter

april

2017

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för kösituationen vid SFI. I
nuläget står 173 elever på kö. Någon öppethållning över semestennänaderna
är inte möjligt. Den fortsatta ökningen är oroande, Upphandling med extern
aktör avvaktas.

Vid

Start Ronneby finns ingen kö. Ej heller till Start Soft. I nuläget är 70
2017-07-01.
elever inskrivna. Verksamheten kommer att avvecklas fr o

m

Förvaltningschef Tommy Ahlqvist informerade kring proj ektarbetet med
Lokalutredning 2015 som nu påbörjats och sträcker sig fram till år 2022.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-03-30 (KF§97:201 6) delgavs
utbildningsnämndens ledamöter.
Regelbundna lägesrapporter kommer att ges till utbildningsnämnden och
kommunstyrelsen under processens gång.
Avslutningsvis redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för situationen
inom förskolan. Statistisk sammanställning över placeringar delgavs
nämndsledamöterna. Uppstart av ﬂer tillfälliga förskoleavdelningar
avvaktas.

Deltar debatten
i

I debatten deltar 2:e Vice ordf J an-Erik Wildros (S) nämndsledamöterna
Lars Sager (M), Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP).
,

Beslut
Rapporterna

tas

till

dagens protokoll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Justerandes sign

qa!

Utdragsbestyrkande

Sida

3s(42)

~
~

R0
~~

Sida

:6\1h$1\(I|)»:l:'gRADESPROTOKOLL

KOMMUN
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Dnr 2017-000022 OOO

§ 71

Delgivningsärenden

april 2017.

2017.140
Skolverket: Beslut

— Yrkesförare

O47

om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

för 201 7.

(Dnr 201 7:0OO602)

2017.l4l
Skolverket: Beslut

-

-

047

om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

- Lärlingsvux/Lärlingsvux + SFI för 201 7(Dnr 201 7:0004095)

2017.142
Skolverket: Beslut

-

047

0m statsbidrag för regional yrkesinriktadvuxenutbildning -

Yrkesvux/Yrkesvux + SFI för 2017. (Dnr 20l7:0004097)

2017.103
Skolverket: Beslut

-

047

om statsbidrag för fortbildning för Specialpedagogik för

2017. (Dnr 2017:00O5120).

2017.103
Skolverket: Beslut

-

047

om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder för 2017.

(Dnr 2017:000285l).

2017.86
Skolverket: Beslut om statsbidrag för barn som vistas
VT 2017, papperslösa barn - dnr 20l7:0002654

i

s sign

-

047

om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar kaniärsteg

för lärare bidragsåret

Justeran

047

landet utan tillstånd

2017.88
Skolverket: Beslut

-

2017/2018

(förstelärare)

-

Dnr 201720003154.

Utdragsbestyrkande
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2017.62
Skolverket: Beslut

2017

O47

-

om statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger

(nattis)

2017.175

O47

-

Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för samordnare av frågor som rör
utveckling av verksamhet för nyanlända elever för VT 2017 (Dnr

2017:0011388).

2017.151

114

-

Polisanmälan ang olaga intrång 2017-03-20 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby kommun. (Dnr K33 7828-17).

2017.146

114

-

Polisanmälan ang olaga intrång 2017-03-16 Gymnasieskolan Knut Hahn (Dnr
K320040-17).

2017.177
Polisanmälan ang stöld av Ipad 2017-03-23 Kallingeskolan. Dnr

114

-

K3 79554-

17.

2017.180

171

-

Räddningstj änsten Östra Blekinge: Beslut om tillstånd för hantering av
brandfarliga och explosiva varor Slättagårdskolan, Ronneby kommun.

20l7.l56

-

600

Region Blekinge: Remiss: En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU
2016:69), Kulturdepartementet. KFN§6:2017.
2017.68

-

615

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-04-04 (KS $124:2017);
Askande av medel till vuxenutbildning 2017 - Andrade förutsättningar för
stadsbidragsansökan.

2017.181

-

619

2017.170

-

619

Kontrollrapport för förskolan Eringsboda. Redogörelse for
verksamhetsutövaren.

Kulturrådet:

Ansökan om bidrag till musik- och kulturskolor 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017.171

-

630

Rapport och protokoll från tillsynsbesök 2016-04-11 av fristående förskola
Thoren Framtid.
2017.27

678

-

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-04-04 (KS 8131:2017):
Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten på Soft
Center.

20l6.144

-

678

Uppdragsbeskrivning för Verksamhetsanknuten projektledare Lokalutredning
20 1 5

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 2017-03-20
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

TeknikCollege Sydost/GKH: Protokoll från styrgruppsmöte 2017-03-14 TC.
Infobladet 2017,

Nr 2.

Utbildningskansliet,

Ronneby kommun.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 72

Dnr 2017-000023 O02

Delegationsärenden

april

2017

Sammanfattning
Delegationsliggare ôVer av förvaltningschefen taget beslut 2017-04-06,
delegationsliggare ôver av ordföranden taget beslut 2017-03-29, samt
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2017-03 -29—2017-O4-18,
cirkulerade under nämndssammanträdet.

Ordföranden Lennarth F ôrberg (M) informerade kring på delegation
undertecknad remisskrivelse ang ämnesplaner.

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg
(M) och nämndsledamot
Erik Ohlson (V).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
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