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Dnr 2017-000186 007

§ 73

Hemställan från KF:s presidium

om yttrande över

anmärkning revisionsberättelse 2016.
i

(Arendet är omedelbart justerat.)

Sammanfattning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde inledningsvis för historiken i
ärendet. Missiv och underlag för yttrande har del givits nämndsledamöterna.
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort uppger följ ande

”Den kritik som riktas mot utbildningsnämnden

i

sitt

förslag

till

yttrande;

väsentliga delar inte
sakligt grundad, enligt vår uppfattning. Detta gäller främst frågan om
resursfördelning - vilken anges som den Viktigaste av revisionsnämnden.
är

i

Bilagda redovisning ger stöd för vår uppfattning i de punkter

som revisionen

anger.

Nämnden har tagit ett stort ansvar för den ekonomiska styrningen. Av

bilagda redovisning framgår arbetsmodellen och nämndens processande av
underlagen från tjänstemännen.

Den kritik som avser organisationen av nyanländas lärande kommunen är
stora antal
till del riktig, men bör rimligen ses mot bakgrund av det
nyanlända, som tagits emot i kommunens skolor sedan 2015. Organisationen
i

har varit bitvis mycket ansträngd, misstag har begåtts och dessa är tillrättade.
Lösningarna har tagits fram i dialog med statliga tillsynsmyndigheter,
Skolverket och Skolinspektion. Dessa myndigheter har sagt sig visa
förståelse för det extrema tryck som utbildningsverksamheten utsatts för

sedan hösten 2015.

”

Bedëmning

Anmärkningarna i Revisionens skrivelse (2017-04-18 Dnr KS 2017-000299)
har kompletterats

med svar enligt nedan;

för riktad anmärkning i punktlista baserad på bilaga 5:
Enligt Skollagen 2 kap 8§ ska kommunen fördela resurser inom
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och

”Grunder

Utdra9§bestYrkande
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behov. ( lag 2014:458) Beslut 0m resursfôrdelningen inom grundskolan
har inte fattats av nämnden. Nämnden har ej heller i sin
delegationsordning delegerat detta till förvaltningschefen. Ovanstående
är den enskilt viktigaste punkten ivår anmärkning avseende

utbildningsnämnden
Svar:

Skollagens text 2 kap 8 a§ lyder: ”Kommuner ska fördela resurser till
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas
olika förutsättningar och behov. Lag (20l4:458).”
Skoljuridisk kommentar: ”Paragrafens syfte är att förtydliga att kommunerna
ska fördela resurserna till utbildning inom skolväsendet efter barnen och
elevernas olika förutsättningar och behov. Paragrafen omfattar fördelning av
resurser såväl till kommunernas egna verksamheter som till enskilda
huvudmän. Det är alltså förutsättningarna och behoven som ska vara
styrande vid resursfördelningen. Bestämmelsen reglerar inte närmare hur
resurserna ska fördelas, men anger att det ska ske en resursfördelning utifrån
dessa grunder.” (Källa JP Skolnet)
2015-01-22 diskuterades internbudgeten och särskilt 8 principer för
2015-01-22 (§3).
resursfördelning — redovisning av fvch. Protokoll
2017 -information
budget
om
2016-06-02 (§81) särskild dag
Protokoll

UN

UN

UN

och diskussion.
Protokoll UN 2016-06-16 (§82) Budget 2017 -inriktningsbeslut Förslag.
Ny delegationsordning antagen mars 2017 - fvch äger rätt att flytta medel
mellan verksamhet på 3 positioner.
Skolinspektionen 2014:01: Rapporten redovisar resultatet av

Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inriktning mot kommunala
skolhuvudmäns resursfördelning och arbete mot segregationens negativa
effekter inom förskola, grundskola och fritidshem. Iakttagelserna och
slutsatserna gäller de

30 kommuner som granskats och avser därmed
av förhållandena.
”I

granskningen framkommer

att

inte att

ge en nationell bild

det finns olika modeller för

inbördes förhållanden skiljer sig åt, varför
ingen modell kan sägas vara idealisk i alla kommuner. Detta bekräftar vad
Skolverket har redovisat i sin undersökning från 2009.” (sid 7)

resursfördelning.

Kommunernas

”Av granskningen framgår att kommunerna har olika
resursfördelningssystem och att dessa på olika sätt anpassats till
kommunernas skiftande förutsättningar. Det ﬁnns inte en modell som passar
i alla kommuner.” (sid 26 kursivering anm.)
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bygger på förtroende för
förvaltningschefen och övriga tj änstemäns arbete, som i grunden innebär
exakt det som Skollagen 2 kap 8 a § avser. Ingen modell för fördelning kan
enl. vår uppfattning ersätta en genomarbetad bedömning av barns och
elevers olika förutsättningar, än den som närmast ansvarig chef kan ge.
Principerna för fördelning är redovisade vid flera sammanträden med
nämnden, bl. a vid samtliga budgetdiskussioner de senaste åren.

Kommentar: Nämndens

arbetssätt

en styrka i arbetsmodellen med en grundlig diskussion i helnämnd
tillsammans med förvaltningschef (2016-06-02) där vi vägt argument och
beslutat i nästkommande nämnd (2016-06-16) där även revidering av mål

Vi har

sett

beslutades.

Enligt Skollagen 10 kap 37 § ska kommunen lämna bidrag för varje elev
Skollagen 10 kap 38§
i fristående grundskola. Detta bidrag ska enligt
tillämpar vid
hemkommunen
bestämmas efter samma grunder som

fördelning av resurser till den egna grundskolan.
Nämnden har i sin delegationsordning delegerat detta till
förvaltningschefen. Då nämnden inte fattar beslut om resursför-

delningen inom den egna grundskolan blir konsekvensen att denna
delegation saknar beslut om riktlinjer och principer hur
bidragsberäkningen ska ske.
Svar: Se ovan svar i alla väsentliga delar. Ingående bedömning görs av
förvaltningschef och ekonom av elevunderlaget vid friskola. I
bestämmelserna om tilläggsbelopp ska fristående skola söka bidrag för
särskilt resurskrävande barn/ elever. Detta utreds noggrant av kommunens
centrala Råd- och Stödteam, på samma sätt som vid bedömning av stöd till

barn/elever

i

Yttrandet från Råd- och
förvaltningschefen.

kommunens egna förskolor/ skolor.

Stödteamet lämnas för beslut

till

Enligt Skollagen 3 kap12§ får rektor besluta om anpassad
studiegång, dvs. avvikelse från den timplan som gäller för utbildningen,
om det finns särskilda skäl. Detta beslut ska föregås av ett
åtgärdsprogram. Revisorerna har för nämnden påpekat brister i
hanteringen av elevers behov av särskilt stöd. Beslut om anpassad
studiegång har fattats kollektivt och inte föregåtts av individuella

2.

åtgärdsprogram.

mot undervisningen av nyanlända elever vid Start
Soft. Den flyktingström som Sverige tog emot ht 2015- 2016 och den volym
barn/ elever, som Ronneby tog emot och hanterade genom en rad åtgärder, bl.

Bakgrund: Kritiken

riktas

a skolskjutsbeslut till skolor utanför tätorten, inrättande av en undervisningsenhet vid Start Ronneby där mottagningsenheten integrerades. Parallellt med

Utdragsbestyrkande
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detta bedrevs Lokalutredning 2015 - en stor skolutredning
platser i kommunens skolor.
frågan

om

med syfte att lösa

UN

2017-03-23 § 41 Utbildningsnämnden
Svar: Ärendet har behandlats i
att
nyanlända elever undervisas och
av
antog plan för säkerställande
betygssätts enligt gällande lagar och förordningar.
Enligt Skollagen 3 kap 13§ ska betyg sättas 0m eleverna erhållit
undervisning. Revisorerna har för nämnden påpekat att betyg inte satts.
4.

I7Svar:

Se svar ovan — frågan har avgj orts genom beslut i samma ärende.

samband med delårsrapporten för 2016 redovisade
utbildningsnämnden att nämndens fordringar mot Migrationsverket
från 2015 och ansökt belopp for kostnader vårterminen 2016 tagits upp
upptagna som
till 100 %. I årsredovisningen för 2016 är endast 75
5.

I

%

fordran. I 2015 års redovisning togs ingen fordran upp. I 2016
årsredovisning finns 3 014 tkr bokfort som intäkt för kostnader som
nerlagts 2015, Nämnden har inte angett varför man i delårsrapporten
av ansökt belopp för kostnader vt 2016 och i bokslutet 75
tar upp 100
%. Nämnden har fordringsfört 12 800 tkr som statsbidragsfordran
av âtersôkta medel har alltså nämnden
2016-12-31. Då detta är 75
haft kostnader för ytterligare ca 4 200 tkr som man av tidigare års
erfarenheter bedömer inte kommer att erhållas. Av nämndens protokoll
framgår inte om några åtgärder är vidtagna eller planerade för att i
högre grad få ersättning för kostnader som man återsöker.

%

%

Svar:

Vi antar

att

man med delårsrapport för 2016

avser T2.

Prognosen for migrationsintäkterna vid T2 2016 baserades på lagd budget
för året och viss justering for kända ansökningar, alltså ansökningar för 2015
och vt-201 6.
(Budgeterade intäkter för migration baserades på kända ansökningar för
2015 och prognos for 2016.)
Budgeterade intäkter för migration har tidigare år baserats på kända
ansökningar pga av att det genom åren varit och ff. är svårt att förutse hur
många barn/ elever som kan omfattas av bidragen.
Det tar lång tid för Migrationsverket att fatta beslut om ansökningar.
Migrationsverket kan inte längre bistå med uppgifter om vilka barn/ elever
som det går att söka för, vilket innebär att det blivit fler och fler avslag med
anledning av att barnen/ eleverna har fått sina kommunplaceringar.
Nämnden kan inte påverka Migrationsverkets handläggningstid och rutiner.
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Enligt vâr tidigare bedömning bör nämnden vidta åtgärder för att
stärka det pedagogiska ledarskapet. Av nämndens protokoll framgår
stärka
inte att nämnden vidtagit några åtgärder i avsikt att ytterligare

6.

det pedagogiska ledarskapet.

Svar:
a)

UN beslutade

i

december 2015

att

frågan

om PL inte ska vara med

i

2016 års internkontrollplan av det skäl att man
genomarbetad genom tidigare års uppföljningar och insatser i frågan. UN
beslutade vid tidigare tillfälle att genomföra en heldag med nämndens
ledamöter den ll feb 2016. Denna dag genomfördes som en workshop med
förskolechefer och rektorer tillsammans med ledamöterna. Dagen var
mycket uppskattad och dokumentation, omfattande 67 ppt-bilder finns.
-

anser frågan tillräckligt

EYs revisor Negin Nazari har mail 2017-03-07 frågat efter
dokumentation: ”Vi kommer som ett led i granskningen av 2016 års

b)

i

räkenskaper genomföra en uppföljning av granskningen av rektorernas roll
som pedagogiska ledare (20l5)”. I intervju och i mailväxling har bitr.
förvaltningschefen lämnat alla de uppgifter som efterfrågats; bl. a
omfattande dokumentation från de fyra chefsutvecklingsdagar i Pedagogiskt
Ledarskap som genomförts under 2015-2016. Utöver detta har förstärkning
av ledningsorganisationen skett med 3 rektorer (varav 2 på gyvux- pga
volymökningar/nytt program) och 2 förskolechefer. Utökningar av
administratörstj änster har skett inom skolområdena- dvs. inom

skolområdeschefens budget.

Frågan

om pedagogiskt ledarskap och förutsättningarna för att fullgöra det är

Nämnd och förvaltningsledning följ er utvecklingen
organisationen med följ samhet genom ledningsgrupp och
ständigt aktuell.

skolområdeschefernas bedömningar av den arbetsbelastning

som finns i hela

utbildningsorganisationen.

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar detta svar som
Kommunfullmäktiges presidium.

Förslag

till

WWW
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Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennart Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Stefan Osterhof (S) och
Erik Ohlson (V), samt ersättare Kent Karlsson (M).
I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till
missiv och närslutet yttrande (bilaga) och föreslår att utbildningsnämnden
antar detta

som sitt eget.

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

att

formuleringen i missivets första

mening ändras till ”den kritik som riktas mot utbildningsnämnden
befogad.” samt

nämnden

är delvis

sitt beslut tar till sig av revisionens kritik ang
resursfördelningen och föreslår utbildningsdag/utbildningsdagar, med hjälp
av extern hjälp.

att

i

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall

till

liggande förslag.

Nämndsledamot Stefan Österhov (S) yrkar bifall
Wildros (S) yrkande.

till

2:e vice ordf Jan-Eric

Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M)

ställer sitt

vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkande

Ordföranden finner

att

yrkande

mot varandra.

utbildningsnämnden

om tillstyrkan mot 2:e

bifallit tillstyrkan.

Omröstning begärs.
Beslutande

Ja

Lennarth Förberg (M)

X
X
X
X

Kent Karlsson (M)

tj g.ers.

Lars Sager (M)

Kennet Henningsson (C)

tj g.ers
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><

Silke Jacob (C)

Lennart Gustavsson (L)
J an-Eric

tjg.ers

X

Wildros 2:e vice ordf (S)

Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhov (S)

Johnny Håkansson

(S)

><I><><><Í><><><

Rune Kronkvist (S)
Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Tim Johansson (SD)

tj g.ers

Linda Johansson (SD)

><1
><Í

Omróstningsresultatet blir 8 ja-röster och 7 nej -röster.

Om röstningsresultat

Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner

bifalla föreliggande förslag

om tillstyrkan.

att

utbildningsnämnden beslutat

Röstförklaring

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) uppger i ingiven röstförklaring

(bilagd

protokollet).

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till svarsmissiv och
yttrande till Kommunfullmäktiges presidium och antar detta som sitt eget.
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Exp:

Kommunfullmäktiges presidium
Lennart Fôrberg, Nordf

Tommy Ahlquist, fch
Inger Hjort, bitr fch
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Dnr 2017-000203 612

§ 74

Nämndsinformation Gymnasieskolan Knut Hahn.
Sammanfattning
Knut
I samband med utbildningsnämndens sammanträde på Gymnasieskolan
Hahn hölls en guidad rundvandring på gymnasieskolan. Nämndsledamötema
delgavs en översiktlig bild av verksamheten på skolan och de olika
pro gramverksamheterna.

samband med nämndssammanträdets öppnande fick gyrrmasieskolan
utrymmas då brandlarmet gick igång, vilket också bidrog till att få en inblick
gymnasieskola kan te
i hur säkerhetsrutiner fungerar och hur vardagen på en
I

sig.

Exp:

Ronny Mattsson, Skolområdescheñ

Justerandes

~

sig

_.

GYV skolområde
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Dnr 2017-000204 O41

§ 75

Uppfôljning av budget 2017, Tertial

1.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd uppföljning av
av Budget 2017, Tertial 1, som redovisar en prognos med en avvikelse på ca
6 670 Tkr.

Bedömning

ökade volymer ses inom i stort sett alla verksamheter; förskola,
grundskola, IM, Vuxenutbildning mm. Utökad skolskjutsning till
ytterskoloma kommer att ske från hösten. Kostnaden för skolskjutsning från
tätorten till ytterskoloma ökar med ca l 400 Tkr mot budget. Insatser för
elever i de norra skolorna beräknas kosta ca 1 500 Tkr under hösten. Det är
framför allt grundskolan som har den största nettoavvikelsen.
lntäktsökningen mot budget handlar om lågstadielyftet, intäkter för SFI, som
är direkt kopplade till personalkostnader.
Fortsatt

Nettokostnad per verksamhet genomgicks och kommenterades. Underskottet
ligger till största delen på centrala konton. Interkommunala ersättningar och
kostnader redovisar en högre intäkt än budgeterat, medan fristående skolor
ger

ett

underskott.

Förslag

till

beslut

Förvaltningschefen föreslår att Utbildningsnämnden informerar
Kommunstyrelsen om prognosen, samt ger förvaltningschefen i uppdrag
vidta åtgärder för att få ner kostnaderna.

Deltar debatten

att

i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S) samt nämndsledamötema Lova Necksten (MP) och Erik Ohlson
I

(V)-
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Utbildningsnämnden

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att utbildningsnämnden ger
förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämndssammanträdet den
juni 2017med förslag på en åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning för

15

budget i balans.

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall

Ohlsons (V) yrkande.

till

nämndsledamot Erik

Därutöver yrkar Wildros att en uppföljning görs avseende medel från
Migrationsverket, samt att en översyn görs över hur anpassad studiegång på
Start Soft hanteras.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på samtliga

tre

yrkanden.

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att utbildningsnämnden även
beslutar om att Kommunstyrelsen ska informeras vid nästa
nämndssammanträde i juni 2017.

Propositionsordning

1

frågan om utbildningsnämnden kan bifalla
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om att ge förvaltningschefen i
uppdrag att återkomma till nämndssammanträdet den 15 juni 20l7med
förslag på en åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning för budget i balans.

Ordföranden

ställer

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) yrkande.

Propositionsordning 2

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden kan bifalla 2:e vice ordf
J an-Eric Wildros (S) yrkanden om att en uppföljning görs avseende medel
från Migrationsverket, samt att en översyn görs över hur anpassad
studiegång på Start Soft hanteras.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S) yrkanden.

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning 3

Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden kan bifalla 2:e vice ordf
om att
J an-Eric Wildros (S) yrkanden om att utbildningsnämnden beslutar

Kommunstyrelsen ska informeras vid nästa nämndssammanträde i juni 2017.
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till
nämndssammanträdet den 15 juni 20l7med förslag på en åtgärdsplan med
konsekvensbeskrivning för budget i balans,
samt
att en uppföljning görs avseende medel från Migrationsverket,
att

en översyn görs över hur anpassad studiegång på Start Soft hanteras,

Utbildningsnämnden beslutar

att

Kommunstyrelsen ska informeras vid nästa

nämndssammanträde i juni 2017.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten

'Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000205 600

§ 76

Kvalitetsgruppens uppdrag och arbete. Redovisning.
Sammanfattning

Kvalitetsutvecklama Annika Forss, Marie Sjölund och Krister Svensson gav
inledningsvis en presentation av sig sj älva och sina uppdrag.

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs en redovisning kring kvalitetsgruppens uppdrag och arbete;
”Ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan och skolan är avgörande för att
utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling och lärande samt en

med ett systematiskt kvalitetsarbete

är att
nationella
identifiera och prioritera utvecklingsområden för att uppfylla de
måluppfyllelsen
om
målen. Syftet är också att skapa delaktighet och dialog
orsakerna till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera,
och

livslång lust att lära. Syftet

om

dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som
leder till framgång skapas och delas.” (Kvalitetsarbete i praktiken,
Skolverket).

Uppdraget som kvalitetsutvecklare innebär att arbeta med verksamhetutveckling och kvalitetsfrågor för förskolan till grundskolan, gymnasieskolan
och vuxenutbildningen. Utbildningsförvaltningens kvalitetsutvecklare
ansvarar för att hålla samman det systematiska kvalitetsarbetet inom
förvaltningen samt stödja utvecklingen av den pedagogiska verksamheten.

Inom Utbildningsförvaltningen är samtliga kvalitetsutvecklare organiserade i
ett

team där en kvalitetsutvecklare har samordningsansvar och ingår i

förvaltningens/utbildningskansliets ledningsgrupp. Kvalitetsteamet har ett
gemensamt ansvar för det centrala systematiska kvalitetsarbetet inom
Utbildningsförvaltningen och arbetar med planerings- och
uppföljningsprocessens alla delar, tar fram underlag, genomför analys och
stöttar förskolechefer, rektorer

och chefer i utvecklingsarbetet inom

utbildningsförvaltningen.

Avslutningsvis informerade kvalitetsutvecklare Krister Svensson allmänt
samlat grepp
kring pågående upphandling av digitala verksamhetssystem. Ett
är i
som
kommer att tas över förvaltningens olika administrativa system
bruk.

Justerandes sign
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Deltar debatten
JanI debatten deltar nämndsledamot Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf
Eric Wildros (S), nämndsledamot Erik Ohlson (V), Christer Stenström (M)
och Lars Sager (M), samt tj änstgörande ersättare Kennet Henningsson (C).
i

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2017-000202 600

§ 77

Framtidstankar,

Ronneby

Kulturskola.

Sammanfattning

Som ett led den presentation kring utbildningsförvaltningens

Verksamhet,
och
Kallinge
gällande
Ronneby,
vilka tidigare föranletts av informationer
GYVs Skolomräden, har turen kommit till Suzi Koken Knutsson, chef för
i

Ronneby Kulturskola.

En presentation delgavs utbildningsnämndens ledamöter kring de
framtidstankar som finns vid Ronneby Kulturskola.
att arbeta med den sociala och
gemensamma rutiner kommer att framtas och

Vid Ronneby Kulturskola kommer man

organisatoriska arbetsmiljön,
arbetssätt provas. En tydlig uppdragsbeskrivning ska framtas för
kulturskolan under hösten.

nya

Under våren 2018 formuleras en vision och nya Verksamhetsmål. Dessa blir
styrmedlen för kulturskolan att arbeta vidare med;
Den frivilliga verksamheten är mer inkluderande och deltagarna kommer
från alla samhällsgrupper och bostadsområden. Verksamheten för skolorna

kopplas i högre grad till läroplanerna. Förhoppningen är att Kulturskolan då
också har fått tillgång till mer verksamhetsanpassade lokaler.
Avslutningsvis efterfrågades vilka kommande politiska beslut
framtas underlag inför då det gäller;
°
°
°

som måste

Tydligt uppdrag för kulturskolan

Nya Verksamhetsmâl
Ev beslut med anledning av lagstiftning kring musik- och
kulturskoleutredningens rapport

Deltar debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och Rune
Kronkvist (S).
i
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Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Suzi

Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000183 624

§ 78

Information kring folkhälsosamarbetet.
Sammanfattning
Punkten hänskjuts

till

utbildningsnämndens sammanträde den 15 juni 2017.

Exp:

Soﬁe Ceder, folkhälsosamordnare

6M
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Dnr 2017-000080 624

§ 79

Uppfôljning av Patientsäkerhetsberättelse âr 2017.
Sammanfattning

Bodil Östgård, verksamhetschef för skolhälsovårdens medicinska insatser,
delgav nämndsledamöterna återrapportering i enlighet med det beslut som
togs Vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2017.

Den medicinska ledningsgruppen har framtagit förslag gällande
internkontroll, där följande tre punkter föreslås;

Samtliga skolsköterskor kontrollerar sina mottagningar i september varje
år, enligt checklista, skriver under och skickar till verksamhetschef
l/

Medicinskt ledningsansvarig Skolsköterska kontrollerar senast i maj varje
plats
år, arkivskåpen, skåp där medicin förvaras, mottagningarnas fysiska

2/

etc.

MLA kommer med förslag på förbättringsområden.

3/ Skolläkaren kontrollerar att

man använder väntelistan, tidsboken samt

utför slumpvisa kontroller gällande baspro grammet.

Vad gäller den nämndsdiskussion som fördes kring Lex Maria vid föreg
nämndssammanträde, har

följ ande

framkommit;

göra Lex Maria-anmälningar. Medicinsk
ledningsgrupp, styrgruppen, har granskat 50 avvikelser. Styrgruppen finner
under
att tre avvikelser ska amnälas och gör så i närtid. Avvikelser som skett
2017 (hittills) anses inte vara befogat för Lex Maria-anmälan.

Utbildningsnämnden kan

I

enlighet

inte

med utbildningsnämndens beslut om lägesrapportering halvårsvis,

uppger Bodil Östgård att elevhälsans medicinska insats, Skolhälsovården,
gärna återkommer varje halvår till Nämnden för att beskriva förbättringsområden eller andra angelägna områden.

Deltar debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Erik Ohlson (V) och Rune Kronkvist (S).
i

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag från medicinska
ledningsgruppen gällande internkontroll.

Återrapporteringen avseende Lex Maria samt halvårsvis rapportering tas

dagens protokoll.

Exp:
Bodil Östgård, Verksamhetschef Skolhälsovården
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§8O

Dnr 2017-000191 210

Begäran om yttrande över Planprogram
och förskola södra Ronneby. Förslag.

för

bostäder

i

Sammanfattning
Miljö-och Byggförvaltningens planarkitekt Peter Robertsson har presenterat
förslag till planprogram för bostäder och förskola i södra Ronneby.

Bedömning
Planarkitekt Peter Robertsson har, vid muntlig föredragning 2017-04-25
presenterat ett planprogram för utbildningsnämndens presidium och
tj änstemän från utbildningsförvaltningen. Programmet ska ses som ett
förstadium till kommande detaljplan och presentationen ska ses som en form
av samråd i frågan. Programmets syfte är att utreda möjligheterna för nya

bostäder och ny förskola, ev flera i tre delområden söder
tre delområdena är Risatorp, Bustorp och Droppemåla.

om Ronneby. De

Planprogrammet innehåller

flera intressanta och tänkbara lokaliseringar av
framtida utveckling av bostadsområden. Sett till en
målbild av Ronneby år 2035 är utvecklingspotentialen god i samtliga förslag.
De innebär en naturlig sammanlänkning av de södra delarna i tätorten och de
bostadsområden som finns i de nämnda områdena från Risatorp till

förskolor

-

kopplat

till

Droppemåla.

För utbildningsnämnden brådskar beslut

med

om lokalisering av en ny förskola

10 avdelningar, som ska kunna ersätta de befintliga 6
förskoleavdelningar som finns i Skogsgårdsskolan idag, samt öka
kapaciteten mot konstaterade behov. Sett i det perspektivet finner vi förslag
nr 2 i Risatogp bäst ur tillgänglighet för de som idag har placering i
närområdet. Förslag nr 2 är dessutom tilltalande för de som önskar
förskoleplats för sina barn från Droppemåla- Bustorp - Risatorpbebyggelsen. Nämnden påtalar utöver detta ett önskemål om skyndsam
hantering gällande detaljplaneändring.
1-3 års perspektiv vill vi påtala behov av ytterligare förskolor mot
Espedalen och centralt. Espedalsskolan kommer i Skolutredningen att
användas till F-3 skola. Det finns starka skäl att anta att skolan i sin helhet
måste användas till grundskola och fritidshem. Idag finns 5
I ett

Justerandes ign
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som måste ersättas för de som har

förskoleavdelningar inne i skolbyggnaden
barn i Hj orthôj den- Espedalen omrâdet.

det längre perspektivet - Översiktsplan 2035 är alla de förslag som
ett
presenterats för nybyggnation och genomförande väl balanserade ur
hållbarhetsperspektiv. Flera av förslagen är väl genomtänkta ur
integrationsperspektivet - dvs. ”inte segregerade bostadsområden” utan
I

blandad bebyggelse för att möjliggöra boende för i stort sett livets alla
skeden och förutsättningar. Vi ser även behovet i det längre perspektivet, att
utreda frågan om en ny F-3 skola i detta omrâde, kopplat till ôkad
noder.
bosättning, förskola och lågstadium för små barn i strategiskt viktiga
anslutning härtill väcker ordföranden frågan
området.

I

om behovet av två förskolor

i

beslut
avseende
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande
i vilket
Ronneby,
södra
i
förlag till planprogram för bostäder och förskola

Förslag

till

utbildningsnämnden förordar alternativ 2 i förslag Risatorp.

Deltar debatten
i

an-Eric
debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J
Ohlson
Erik
(V).
och
nämndsledamöterna Lova Necksten (MP)
Wildros
I

(S),

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande avseende förlag till
planprogram för bostäder och förskola i södra Ronneby, i vilket
utbildningsnämnden förordar alternativ 2 i förslag Risatorp.

Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Peter Robertsson, planarkitekt
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Dnr 2017-000079 212

§ 81

Samråd kring Översiktsplan 2035 för Ronneby
kommun. Information.
Sammanfattning
Planarkitekt Kristina Eklund informerade kring det samråd gällande
planförslaget som nu genomförs.

Bedömning
I

Ronneby kommun upprättade förslaget till ny översiktsplan,

det av

är syftet

med planen att beskriva hur mark- och vattenområden ska användas, bevaras
och utvecklas i kommunen. Översiktsplanen innehåller information
framtida utvecklings- och utbyggnadsområden. Även kommunens
ambitioner för en hållbar samhällsutveckling beskrivs.
Planförslaget är inte bindande

om

men fungerar som ett vägledande dokument

framtida utveckling gällande mark- och vattenområden.
Planen handlar till stor del om att skapa en i förväg genomtänkt och
övergripande strategi för samhällsbyggandet i kommunen. Antagandet av
översiktsplanen innebär alltså inte beslut om konkreta förändringar utan
anger förutsättningar och ger vägledning i frågor rörande detaljplanering,
bygglovshantering och andra tillståndsprövningar.
för

kommunens

Nämndsbeslut avseende svarsyttrande behandlas på utbildningsnämndens
sammanträde den 15 juni 2017. Samrådstiden pågår till den 25 juni 2017.

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

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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Exp:
Kristina Eklund, planarkitekt

Justerandes sign
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§ 82

Dnr 2017-000154 624

Begäran om remissyttrande gällande motion frän Willy
Persson (KD) ang tryggare skolor och förstärkt
elevhälsa Ronneby. Förslag.
i

Sammanfattning

KF

-ledamoten Willy Persson har i en motion lagtförslag ang. tryggare skolor och
förstärkt elevhälsa i kommunens skolor, främst högstadiet och gymnasieskolan.

Kommunledningskansliet begär i remiss Utbildningsnämndens synpunkter senast
den 24 maj 201 7.

I motionen föreslås att kommunen måste ta ett större ansvar både i samhället i stort
och iskolan för att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar. Detta ska ske

genom att Ronneby Kommun
o

o

anställer ordningspersonal på hôgstadie- och gymnasieskolorna.

förstärker elevhälsan så att den blir

mer tillgängligför eleverna.

Bedömning
Skollagen stadgar att alla elever i skolan har rätt till trygghet och studiero
(Skollagen 2010:800 kap 5). Rektor för skolenheten, ska ansvara för en god
arbetsmiljö och trygghetsskapande åtgärder för elever. Ordningsregler ska finnas
för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp
på varje skolenhet (SL 5 kap 5§).
Rektom eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är
befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till
rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande (SL 5 kap 6 §). Enligt de
förutsättningar som följer av 7-23 §§ kan det innebära beslut om utvisning,
kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan skolenhet,
avstängning och omhändertagande av föremål.

Rektor kan agera med de åtgärder och

insatser som kan behövas beroende av
Rektor ansvarar dessutom för att utforma sin skolas organisation efter
statliga bestämmelser/styrdokument - med den budget som är tilldelad av
kommunala medel.
situationer.

Med de senaste årens stora mottagande av nyanlända elever i våra skolor är det inte
oväntat att konflikter uppstår och situationer har medfört kränkningar, hot och våld
särskilt vid Gymnasieskolan Knut Hahn (GKH).
Rektorema har arbetat med olika lösningar för att skapa trygghet och
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beroende på problematik. Vid några få tillfällen har man behövt sätta in
säkerhetsvakter vid GKH. Detta är absolut inte en reguljär åtgärd utan betingad av
särskilda, extrema händelser. Ordningsvakter i skolan är dock inte den
personalresurs som efterfrågas av rektorer.

Sedan september 2016 har en fritidsledare varit anställd på GKH. I början av 2017
anställdes en arabisktalande och en daritalande elevassistent som förstärkning till
fritidsledarresursen. Skolans ledning är övertygade att dessa insatser, aktiviteter och
förebyggande arbete är bättre metoder än att anställa ”ordningspersonal”. Insatsema
har, så här långt, visat sig mycket verkningsfulla, när det gäller positiv stämning
samt trygghet och studiero på skolan.

Vid högstadieskolorna arbetar socialpedagoger och resurs-/elevassistenter för att

skapa motsvarande trygghet och studiero. Inte heller högstadieskolomas ledning
anser att ”ordningsvakter” är rätt våg att lösa frågan om en trygg skolmilj ö på ett
hållbart sätt. Man arbetar dessutom med stöd av skolornas kuratorer intensivt med
värdegrundsarbetet för att skapa en positiv anda bland alla elever och ge
förutsättningar för en bra integration.

kommunens organisation, med fler skolsköterskor och även
och psykologresurs. Aven i kommande budgetäskande finns förstärkning

Elevhälsan har utökats
kurators-

i

av elevhälsan med.

GKH har

i

januari

2017

med ytterligare en skolsköterska.

förstärkt elevhälsan

I

skolans elevhälsoteam finns i dag två skolsköterskor och två kuratorer. Skolan har
ca 860 elever, varav ca 260 på skolans introduktionsprogram.
Satsningen på Ökad kvalitet genom studiesociala insatser kommer under läsåret
2017-2018 att göras på Flygteknisk utbildning och Introduktions-programmen,
genom ett försök med ca 5 heltidsanställda mentorer. Detta för att höja kvaliteten på
mentorskapet, samtidigt som vi ger lärarna möjlighet att få mer tid och tydligare
fokus på läraruppdraget.

en grundskola, Slättagårdsskolan F-6, pågår med start läsåret 16/ 17 ett projekt i
samarbete med socialtjänsten, där vi redan nu kan se positiva effekter av
förebyggande arbete - föräldrastöd, socialpedagoginsatser och metod-utveckling.

I

Socialpedagoger och fritidsledare är yrkesgrupper som efterfrågas i grundskolan
och med dessa kommer även lärarna att kunna få fokusera på lärandeuppdraget.

Vi räknar med att detta sammantaget, gör kommunens utbildningsverksamhet mera
attraktiv, även ur rekryteringssynpunkt framöver.

Förslag

beslut

till

Föreslås att Utbildningsnänmden antar detta yttrande
yrkar avslag på motionen.
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Deltar debatten
ordf J an-Eric
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice
Stenström
Christer
och
Wildros (S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V)
i

(M)-

Yrkanden

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar, att Kommunfullmäktige betraktar
motionen från Willy Persson (KD) ang tryggare skolor och förstärkt
elevhälsa i Ronneby, som besvarad i den andra delen då det i yttrandet
framgår att förstärkning skett av elevhälsan.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag på första att-satsen och att den
andra att-satsen anses besvarad.

Propositionsordning

frågan om utbildningsnämnden
bifaller avslag på första att-satsen gällande anställande av ordningspersonal
på högstadie- och gymnasieskolorna;

Ordföranden Lennarth Förberg (M)

ställer

samt att utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige
besvarad i dess andra del gällande förstärkt elevhälsa.
Ordföranden finner

att

att

anse motionen

utbildningsnämnden beslutat i enlighet med ovan.

Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande yttrande gällande motion ang
tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i Ronneby som sitt eget och yrkar
genom detta avslag på första att-satsen i motionen. Kommunfullmäktige
föreslås anse andra att-satsen i motionen som besvarad.
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Exp:

Kommunfullmäktige
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
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Utbildningsnämnden

Dnr 2017-000020 026

§ 83

Personal och arbetsmiljöfrågor maj 2017
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamöterna lägesrapport
gällande framtidens skolor och förskolor i Ronneby kommun.

Vidare redogjorde förvaltningschefen för de tre grupperna som nu startats
upp i Lokalutredning 2015-projektet. Dessa består av en styrgrupp, ledd av
kommundirektör Magnus Widén, en arbetsgrupp som leds av fch/strateg
Tommy Ahlquist och en referensgrupp bestående av personal inkl Tekniska
förvaltningen.

Den sistnämnda gruppen leds av skolområdeschef/proj ektledare Monica
Sj övind.

Arbetsgruppen sammanträder var fjortonde dag.

närtid står studiebesök i Stockholm och i närområdet,
evakueringslokaler för Snäckebacksskolan. Diskussioner förs med
Sörbycentrat avs lokaler för Snäck.
Detaljplanearbetet pågår enligt plan. Skisser för nya Snäckebacksskolan är
under framtagning. En konsult kommer att anlitas för att-framta
funktionsprogram för Sko gsgårdsskolan.

På agendan i

En kommunikationsplan

har lagts upp. Information
läggas upp på www.ronnebv.se/framtidensskolor.

kommer kontinuerligt

Deltar debatten
i

debatten deltog 2.e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna
Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V), samt ersättarna Martin Engelsjö (M)
och Helene Fogelberg (M).
I

Beslut
Informationen tas

Justerandes sign

till
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Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Dnr 2017-000021 602

§ 84

Kurser och konferenser maj 2017
Sammanfattning
Några inbjudningar till konferenser

eller kurser

har inte inkommit

sammanträde.

Mm!
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Dnr 2017-000019 600

§ 85

Förvaltningschefens Rapporter maj 2017
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort informerade kring deltagande

i

Skolinspektionens kvalitetsgranskning gällande klagomålsrutiner.

Vidare informerade Inger Hjort kring kommande skolinspektion gällande
kommunen. Den 19 juni 2017 hålls informationsmöte för presidium och
rektorer inför kommuninspektionen.
Avslutningsvis informerade Inger Hjort kring nyhetsinslag i media gällande
förskoleplats och felaktigheter i detta inslag. Rättelse har krävts av SVT
Blekinge.

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) rapporterade från styrgruppens möte
2017-06-17, TeknikCollege. Svårigheter att rekrytera personal (Svetsare,

montörer mm) uppges.

Beslut
Rapporterna

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Inger Hjort, bitr Fch
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Dnr 2017-000022 000

§ 86

Delgivningsärenden maj 2017.
Sammanfattning
2016.962
Skolverket: Rekvisition avseende Lärarlönelyftet

kommun.

047

VT 2016/2017, Ronneby
2017.98

Skolverket: Beslut

—

047

-

om personalforstärkningar inom elevhälsan och när det

gäller specialpedagogiska insatser for 2017.

2017.190

-

047

Ansökan om

statsbidrag till skolhuvudmän för insatser inom ramen
för samverkan för bästa skola och för att stärka utbildningens kvalitet för
nyanlända. (l juli 2017-30 juni 2018).

Skolverket:

20l7.l89
Skolverket:
201 7 /201 8.

Ansökan om

statsbidrag för personalförstärkning

i

-

047

skolbibliotek lå

20l7.l03

-

047

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för fortbildning gällande specialpedagogik

HT 20 l 7.

20l7.l04

-

047

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare
- Idrott, kultur och integration).
i yrkesämnen för 2017/2018. (Hälsa för alla II
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2017.226

-

O47

—

O47

-

049

Skolverket: Ansôkan om statsbidrag för Lågstadiesatsningen för
bidragsperioden 2017/2018.

2017.227
Skolverket:

Ansökan om

statsbidrag för Fritidshemssatsningen för

bidragsperioden 2017/2018.

2017.214

Anskan om bidrag - §37a-medel - till insatser för att stärka och utveckla

Verksamheten med flyktingguider och familj ekontakter med stöd av ersättning
enl förordning (2010:1122).

2017.193

-

114

Polisanmälan ang försök till stöld 2017-02-14 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby kommun. (Dnr K4599 l 7- 1 7).

2017.219

—

114

Polisanmälan ang olaga intrång 2017-05-02 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby kommun (Dnr K52423 l -17).

2017.220

-

114

Polisanmälan ang stöld genom inbrott 2017-04-29 Skogsgläntans förskola,
Ronneby kommun. (Dnr K447093-17).
2017.221

-

114

Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2017-04-28 Hobyskolan,
Ronneby kommun. (Dnr K521009-17).

2016.462
Beslut om utbetalning av bidrag för EU-proj ekt DELTA Blekinge
redovisningsperiod 201702, dnr 20l500737-E006.
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2017.229

609

-

Gemensamma riktlinjer gällande skolgång under fasta.
20l7.l24- 612
Skolverket: Förhandsmeddelande gällande förändring
flygteknikutbildningen hösten 2017.

inom

2017.73
Skolverkets GD: Beslut om ansökan
eget examensmål. Tilläggsbeslut.

-

650

om riksrekryterande yrkesutbildning med

2016.943

-

678

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-04-10 (KS 5159:20 IQ;
Information gällande spontanidrottsplats samt paviljonger Backaryd.
Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 20 l 7-04-1 8
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-04-27 (KF §l26:20l 7);
Årsredovisning 2016 för Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet.
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Dnr 2017-000023 002

§ 87

Delegationsärenden maj 2017
Sammanfattning

Delegationsliggare ôVer av förvaltningschefen tana beslut 2017-04-18—
2017-05-15, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2017-04-1 l
och delegationsbeslut för Skolområde GyV inkl SFI 2017-03-01—
2017-05-16, cirkulerade under nämndssammanträdet.
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