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Utbildningsnämnden 

§ 89 Dnr 2017—00O245 O41 

Uppföljning av budget 2017, maj. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos efter april 2017 Tertial 1, vilken redovisar ett underskott på - 

6 670 Tkr. Förvaltningschefens bedömning är att underskottet är något mindre 
och att det istället bör uppgå till ca -5 099 Tkr efter maj månads utgång. 

Bedömning 
Av kommentarerna framgår att intäkterna är svårbedömda. Ökade kostnader 
kommer att uppstå under hösten 2017; bl a beroende på flytt av elever från Start 
Soft till Backaryd, Hallabro och Eringsboda. Utbildningsnämnden har erhållit 
kompensation för hyra av paviljonger samt vissa andra kostnader. De ökade 
kostnaderna är direkta personalkostnader. Utfallet på personalkostnadssidan är 
ca 41%. 
Förvaltningschefen föreslår en mjukare väg för att nedbringa volymerna, 
framför hårda besparingskrav och att resultatet för Tertial 2 avvaktas innan 
skarpare åtgärder vidtas. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), samt nämndsledamot Erik Ohlson 
(V)- 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att fem att-satser utgör förslag till 
beslut. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lägger ett tilläggsyrkande där 
utbildningsnämnden föreslås uppdra åt förvaltningschefen att återkomma med 
förslag till åtgärder för en budget i balans med en konsekvensanalys. 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till båda yrkandena och att dessa 
kompletterar varandra. 

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

~ 

Justerandes sign 

¿W 
Utdragsbestyrkande «Mr



Sida 
SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 5(38) 
2017-06-15 

Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer frågan om utbildningsnämnden bifaller 
beslutsformuleringarna/ att-satserna i följ ande ordning; de av ordföranden 
ingivna punkterna 1-4, den av nämndsledamot Erik Ohlson, ingivna 
tilläggsyrkandet följt av ordförandens punkt 6. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit förslag till beslut. 

Beslut 

Utbildningsnämnden konstaterar att prognosen pekar på ett underskott på 5,1 
Mkr på helårsbasis. 
Utbildningsnämnden konstaterar att det pro gnostiserade underskottet har 
minskat mellan april och maj. 

Utbildningsnämnden har övervägt åtgärder som anställningsstopp, Vikariestopp 
och köpstopp. 

Utbildningsnämnden Väljer att liksom Vid liknande tillfällen tidigare iaktta 
ekonomisk återhållsamhet och att i övrigt avvakta ytterligare någon månad. 
Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med 
förslag på konkreta åtgärder för att nå budget i balans med en konsekvensanalys 
till nästa nämndssammantråde. 
Utbildningsnämnden beslutar att informera kommunstyrelsen om läget, 
nämndens ställningstagande och att bifoga förvaltningschefens tjänsteskrivelse. 

Exp : 

Kommunstyrelsen 
Budgetberedningen 
Tommy Ahlquist, Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 90 Dnr 2017-000246 O41 

Budget 2018 - lnriktningsbeslut. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ref. inledningsvis till de diskussioner som 
förts vid Utbildningsnämndens budgetmöte 2017-06-01. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för väsentliga dispositioner och 
äskande om utökad budgetram. Gulmarkerade punkter nr l-24 samt 28 
prioriteras. Den numrerade listan över äskanden har ingen prioriteringsordning. 

Bedömning 
Volymökningar inom i stort satt alla verksamheter är stora. De tillfälliga 
fsk.avdelningama belägna på Soft Center och Påtorp kan därför inte avvecklas. 
Hulta förskola öppnas i januari 2018. Då kommer det att finnas ytterligare 6 
avdelningar mot idag. 
Elever från tätorten kommer att skjutsas till Bräkne-Hoby, Hallabro, Backaryd 
och Eringsboda under hela 2018. Därmed ökar också personal- och 
transportkostnaderna. 

Ett ökat behov av insatser för elever i behov av stöd ses; exvis inom 
särskola/träningsskola. Krav på förändrad timplan medför ändrade 
förutsättningar; bl a behov av fler tjänster. 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för stadieindelad timplan som 
stegvis införs från år 2018. Skisserad timplan jmf mot nuvarande delgavs 
utbildningsnämndens ledamöter. Förslag till reviderad timplan kommer att 
framtas och behandlas i utbildningsnämnden framöver. 
Vidare informerade kvalitetsutvecklare Annika Forss kring skolans 
digitalisering. Programmering kommer bl a att införas som ett tydligt inslag i 

flera olika ämnen i grundskolan, elever ska kunna lösa problem och omsätta 
idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. 
l-l satsning för F—9 bedöms till en kostnad av ca 15 Mkr. Kostnadsberäkning 
för införande av l-l på F-9 delgavs utbildningsnämndens ledamöter, liksom 
sammanställning över interkommunala kostnader och ersättningar. Nya och 
befintliga investeringar genomgicks och kommenterades. 
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Konsekvensbedömning delgavs nämndsledamöterna. Förvaltningschef Tommy 
Ahlquist uppger följande gällande konsekvenser vid ej utökad ram; 
Mental förberedelse omställning krävs för de neddragningar inom alla 
verksamheter som kommer att bli nödvändiga. Ställning måste tas till 
förändringar i skolorganisationen. Försämrad arbetsmiljö - oro i verksamheten 
påverkar resultaten. Frågor uppstår även kring hur höja kvaliteten med ökat 
antal barn och elever? Troligen kommer det även att bli ännu svårare att 
rekrytera behöriga lärare. 

Tjänstemannaförslag 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger följande i sitt förslagsmissiv; 
”Utbildningsnämnden fick vid nämndsmötet 201 7-06-01 en genomgång av de 
underlag som tagits fiam under våren 201 7. Dessa genomarbetade underlag 
ligger till grund för de äskanden som redovisades vid mötet. 
Jag bedömer att inga av de s.k tillfälliga avdelningarna, Fridhems förskola Soft 
center, samt Påtorps avdelningar i nuläget kan läggas ner. 
Detta innebär att när Hulta nya förskola öppnar i januari 2018, så har vi 
ytterligare 6 avdelningar utöver det antal vi har idag vilket kommer att avlasta 
både Ronneby tätort samt Kallinge. 
När det gäller den särskilda IT satsningen (ett lärverktyg/elev) så bör den 
satsning som gjorts på gymnasiet nu följas av en satsning på grundskolan. 
Utbildningsnämnden kan besluta om att föreslå att hela satsningen F -9 
genomförs under 2018, alternativt att 7-9 genomförs under 2018 och att F -6 
genomförs under 2019, se nationella krav gällande IT i skolan. 
Förändringar i timplanen och dess konsekvenser kan genomföras från 
höstterminen 2018. 

Utbildningsnämnden skall också fastställa förslag till budget 2018 inom det av 
Kommunfullmäktige fastställda planbeloppet. Konsekvensbedömning enligt den 
information som gavs vid informationsmötet 201 7-06-01. ”
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Utbildningsnämnden 

Politikerförslag 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för Ronnebyalliansens förslag 
om avlastning av Ronnebys lärare. I förslagsskrivelsen anförs följande; 
"Legitimerade lärare är den viktigaste enskilda förutsättningen för elevernas 
framgång iskolan. Duktiga pedagoger är också nyckeln till att ge alla elever 
likvärdiga förutsättningar. För närvarande och över överskådlig tid råder 
brist på lärare ihela landet. Ronneby är en av de kommuner som har stora 
problem att attrahera lärare i tillräcklig omfattning. Samtidigt med 
lärarbristen stiger lärarnas löner, dels som en följd av konkurrensen och dels 
tack vare viljan att höja läraryrkets status. 

Det finns ett stort behov av att genomföra åtgärder som gör att lärare, och i 

senare skede förskollärare, kan avlastas eftersom många lärare upplever en 
ohållbar arbetssituation. 

Ökade krav på dokumentation och socialt ansvar kan göra att lärare inte hinner 
utveckla sin undervisning och att det går ut över didaktiken. 

Lärarbristen är stor och finns inte fler utbildade lärare att tillgå utan andra 
lösningar måste till. Detta gör det viktigt att legitimerade lärare i så stor 
utsträckning som möjligt används enbart för de arbetsuppgifter som inte kan 
utföras av andra. Det är också viktigt att deras "arbete, med stöd från 
medarbetare, ejfektiviseras så långt det är möjligt. 

Därför behöver skolan tillföras olika typer av stödfunktioner utifrån vilka behov 
som finns på olika skolor. Sådana stödfunktioner kan till exempel vara 
lärarassistenter. 

En renodling av lärares uppdrag med starkare fokus på det pedagogiska arbetet 
och mindre administrativa uppgifter efterfrågas av många lärare. Därmed kan 
man anta att det blir mer attraktivt att arbeta i en kommun som delar upp 
arbetsuppgifterna på ett tydligt sätt mellan lärare och andra stödfunktioner som 
då behöver introduceras. 

De nya yrkeskategorier som kan behöva införas är mentor, lärarassistent och 
lärarsekreterare. För var och en av dessa behöver utarbetas funktionens 
innehåll, dess kontaktytor mot andra funktioner och tänkt rekryteringsprofil. 

Detta förslag syftar till att som ett första steg inrätta funktionen lärarassistent 
vid de två 7-9 skolor som drivs med Ronneby kommun som huvudman. Försök 
med särskilda mentorer sker redan på enstaka program på Gymnasieskolan 
Knut Hahn. 
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Utbildningsnämnden 

Administrationen som ligger utanför lärarens kärnuppdrag - lärandet- har 
tyvärr fortsatt utgöra en stor del av lärares arbetsbelastning, något de flesta 
lärare anser enligt flera undersökningar. Det är en administrativ stödfunktion 
vars uppgifter bestäms av skolans behov. Om vi inför lärarassistenter iskolan 
så kan tiden för administration istället läggas på för- och efterarbete och 
kollegialt samarbete. 

Lärarassistenter ska alltså inte ersätta en lärare, eller någon stödfunktion som 
exempelvis elevassistent, kurator eller vaktmästare. Funktionen ska fungera som 
ett administrativt stöd och avlasta lärare med göromål som inte ingår i 

kärnuppdraget. 

Innehållet i begreppet lärarassistent kommer att behöva formas. En 
lärarassistent kan avlasta lärarna genom att ta hand om praktiska göromål, som 
till exempel blankett- och informationshantering, kopiering och 
iordningställande av teknik. De kan även bidra i samarbeten kring frilufts- och 
temadagar med planering, praktisk organisation och utförande. Exempel: 

o Administrativa uppgifter som till exempel frånvarorapportering, 
busskort, blanketter, särskild kost, informationsmaterial till 
vårdnadshavare. 

o Inrapportering av nationella prov, resultat och annat som inte innefattar 
bedömning. 

o Organisation och administration kring nationella prov. 
o Bokning av utvecklingssamtal och andra möten med lärare, 

vårdnadshavare, elevhälsa och externa kontakter. 
o T a firam och beställa lektionsmaterial och läromedel. 
o Praktiska göromål kring jriluftsdagar, föräldramöten, studiebesök. 

När en rektor söker en lärarassistent behöver denne specificera 
arbetsuppgifterna och vilken bakgrund som krävs. Någon generell utbildning för 
lärarassistenter finns inte. Rekryteringskrav för lärarassistenter får bli föremål 
för vidare diskussion. Ett exempel på bakgrund kan vara administrativ 
erfarenhet. En lärarassistent kan också vara utbildad lärare utan legitimation. 
Man kan också tänka sig att några av de 38 000 lärarutbildade som haft annat 
arbete under några år nu söker sig tillbaka till skolan. 

Kontakter med representanter för de fackliga organisationerna visar att de 
ställer sig mycket positiva till förslaget. De båda rektorerna för 
Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9 önskar att ett första försök omfattar två 
lärarassistenter på vardera skolan och att de tillförs medel för detta försök. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår Ronnebyalliansen att 
utbildningsnämnden fattar beslut 

att begära en utredning av hur nya funktioner skulle kunna inrättas i 

Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9 under 2018 

att som ett första steg föreslå ett önskat uppdragfrän kommunfullmäktige värt 
I, 7 mkr under ett är för att täcka kostnaden för jjzra lärarassistenter.” 

Vidare redogjorde ordföranden Lennarth Förberg (M) för Ronnebyalliansens 
förslag avseende äskanden inför Budget 2018. I utsänt underlag gul-markerade 
budgetäskanden nr l-24 samt nr 28 föreslås kompletteras med samtliga 
äskanden gällande volymökningar samt att nr 44 IT-strategi flyttas upp. 

Förslag till beslut 
Förvaltningschefen föreslår att Utbildningsnämnden ställer sig bakom dennes 
förslag till äskanden enligt särskild bilaga, genomgången vid 
Utbildningsnämndens informationsmöte 201 7-06-01 . 

Vidare föreslår förvaltningschefen att Utbildningsnämnden fastställer en budget 
för 2018 inom planbeloppet och då med konsekvensbedömningar. 
Detta inkluderar även investeringsbudgeten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennart Förberg (M), lze vice ordf Tim Svanberg 
(C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson 
(V), Lova Necksten (MP), Rune Kronkvist (S), Lars Sager (M) och Stefan 
Österhov (S), ersättarna Margareta Håkansson (RP) och Helen Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Yrkanden lades inledningsvis av ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice 
ordf Tim Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-EricnWildros (S), samt 
nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Stefan Osterhov (S). 
Efter ajournering enades utbildningsnämnden om att bifalla föreliggande förslag 
till budget 2018 med de överenskomna förändringar som skett under 
nämndsdiskussionerna som förts vid dagens nämndssammanträde.
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Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ref. till Ronnebyalliansens första att-sats och 
ställer frågan om utbildningsnämnden kan uppdra åt Utbildningsförvaltningen 
att utreda hur nya funktioner skulle kunna inrättas i Snäckebacksskolan och 
Kallinge 7-9 under 2018. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan 
bifalla Ronnebyalliansens andra att-sats om att som ett första steg föreslå ett 
önskat uppdrag från kommunñillmäktige värt 1,7 Mkr under ett år för att täcka 
kostnaden för fyra lärarassistenter. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden kan 
bifalla föreliggande förslag med överenskomna förändringar. 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag till 
Budget 2018 med de överenskomna förändringar som skett under 
nämndsdiskussionema som förts vid dagens nämndssammanträde. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur nya 
funktioner skulle kunna inrättas i Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9 under 
2018. 

Utbildningsnämnden bifaller Ronnebyalliansens andra att-sats om att som ett 
första steg föreslå ett önskat uppdrag från kommunfullmäktige värt 1,7 Mkr 
under ett år för att täcka kostnaden för fyra lärarassistenter.
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Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till Budget 2018 med de 
överenskomna förändringar som skett under nämndsdiskussionerna som förts 
vid dagens nämndssammanträde. 

Exp: 

KS/KF 
Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 91 Dnr 2017-000153 675 

Begäran om remissyttrande gällande Motion frân 
kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle och Nils-lngmar 
Thorell (L) avseende samordning av Hästsport i Ronneby. 
Fôrslag. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde för framtaget förslag till yttrande 
avseende motion om samordning av hästsport i Ronneby kommun. I sitt förslag 
till remissyttrande anför kvalitetsutvecklare Maria Sjölund följ ande; 
KF -ledamöterna Lena Mahrle (L) och Nils Ingmar Thorell (L) har i en motion lagt 
förslag att: 

o Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till utbildningsnämnden att utreda 
förutsättningarna för komplettering av befintlig verksamhet på Knut 
Hahnskolan med ett ridgymnasium. 

o Kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden (med flera) att 
utreda förutsättningarna för en organisation av Naturbruksgymnasiets 
hästsportverksamhet på Ronneby Horse Center. 

o Kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden att utredningarna 
genomförs med samordning och optimering av kommunens gemensamma 
resurser som centralt inslag. 

Kommunledningsförvaltningen ombeder därför utbildningsnämnden att i ett första 
remissyttrande ge en sammanfattning av den politiska viljeinriktningen avseende 
införande av ett nytt gymnasialt program för hästsport. Nämnden skall även yttra sig 
angående en eventuell flytt av naturbruksgymnasiets hästverksamhet enligt motionens 
intention. 

Ett av de program som Blekinge Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby erbjuder 
är naturbruksprogrammet med inriktning Djur - häst. Motionärerna skriver att 
Blekinge Naturbruksgymnasium idag har sex elever inskrivna med 
NA/hästinriktning. Det är dock enbart antalet elever som går i årskurs ett. Totalt 
på skolan (vårterminen 2017) går 19 elever med inriktningen Djur - häst. Till 
höstens åk 1 (lå 2017/18) har 10 elever antagits. Om dessa börjar som planerat 
innebär det att 29 elever i åk 1-3 kommer att läsa på Naturbruksprogrammet 
med inriktning Djur - häst i höst. 

Av dessa elever kommer majoriteten från andra kommuner och det är idag fler 
elever som söker sig till hästinriktningen, än antalet ungdomar från Ronneby

~ 
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som läser hästinriktning i annan kommun. Den statistik som finns tillgänglig, 
visar att det är fem personer från Ronneby, som läser någon form av 
djurinriktning i annan kommun. I den siffran inkluderas till exempel hund och 
lantbruksdjur, och av eleverna i Ronneby med hästinriktning, är det 9 elever 
som kommer från kommunen. Det är med andra ord fler clever som stannar kVar 
och läser hästinriktning i kommunen än vad det är elever som väljer att göra det 
utanför kommunens gränser. 

Schemat ska ses över till hösten för att säkerställa att hästarna kommer att 
nyttjas med större regelbundenhet. 

Över hälften av eleverna, som idag går på hästinriktningen på Blekinge 
Naturbruksgynmasium, har valt inriktningen mot körning. Körning är inom 
ridsport en disciplin som går ut på att man skall köra en, två eller fyra hästar. 
Själv sitter man i en vagn. På Blekinge Naturbruksgymnasium finns idag en 
ändamålsenlig körbana, vilket inte finns på Ronneby Horse Center. Att uppföra 
en liknande körbana på Ronneby Horse Center skulle kräva en investering. En 
annan fråga som i så fall måste utredas är om det finns lämplig mark på 
Ronneby Horse Center för att uppföra en sådan köranläggning. Ett samarbete 
med Blekinge körsällskap finns också kring den verksamheten. De bygger till 
exempel vissa hinder. 
På Blekinge Naturbruksgymnasium finns också en modern fälttävlansbana som 
används i undervisningen. Den har medfinansierats av föreningen ”Sporren”. Att 
uppföra en fälttävlansbana vid Ronneby Horse center skulle innebära en stor 
kostnad. 

Ridhuset på Blekinge Naturbruksgymnasium är byggt 1999 och ägs av Ronneby 
Kommun. 

Gymnasieprogrammet förutsätter tillgång till fordon och redskap som inte finns 
tillgängliga på Ronneby Horse Center och som inte heller finns på 
Gymnasieskolan Knut Hahn. Det är maskiner som används av flera inriktningar 
på Blekinge Naturbruks gymnasium och ur ett resurssamordnings-perspektiv är 
det knappast försvarbart att en kommun av Ronnebys storlek skulle ha dubbla 
uppsättningar. 
Att bryta ut sj älva riddelen från Blekinge Naturbruksgymnasium (det vill säga 
den del som kan genomföras i ridhus) har nackdelen att eleverna skulle behöva 
bussas mellan Bräkne-Hoby och Ronneby Horse Center. Frågan kvarstår också 
kring var de privata hästarna skulle vara uppstallade och vilken kostnad det 
skulle innebära för eleverna. 

Att bryta ut hästinriktningen från Blekinge Naturbruks gymnasium bedömer vi 
skulle kunna äventyra hela naturbruksgymnasiet. Det skulle innebära att ett av 
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Verksamhetsbenen, som skolan bygger sin Verksamhet på skulle försvinna. 
Dessutom är den interkommunala ersättningen lägre för en sådan här lösning, 
vilket skulle innebära en lägre ersättning för de elever som kommer från andra 
kommuner. 

Idag samordnas lärarkapaciteten genom att lärarna inom de valbara ämnena kan 
undervisa på flera av inriktningarna. Hästinriktningen är en 
Naturbruksinriktning. Det innebär att eleverna läser många ämnen som inte 
finns på Gynmasieskolan Knut Hahn. Av lärarna på hästinriktningen, är det bara 
l lärare som enbart undervisar hästrelaterade ämnen. Andra lärare undervisar 
också på skolans övri ga inriktningar. Dessa samordningsvinster riskerar att gå 
förlorade om Verksamheten helt skulle utgå från Gymnasieskolan Knut Hahn 
(GKH). 

Vidare drar Sjöarpsskolan (gymnasiesärskolan) nytta av naturbruksgymnasiets 
hästverksamhet tack vare att elever på Sjöarpsskolan rider på Blekinge 
Naturbruksgymnasiums hästar på internattid. De ser stor fördel med att ha 
tillgång till hästarna i närheten av Sj öarpsskolan och skulle få svårare att få till 
stånd detta om hästarna flyttas till Ronneby Horse Center. 

I sammanhanget kan beaktas att GKH redan erbjuder möjligheten till ridning för 
de som läser kursen ”Idrott och hälsa” I specialisering kan eleven till exempel ha 
ridsport som specialidrott. 
I nuläget har GKH dock inga elever som anmält att de vill läsa den kursen som 
elevens val. 

Ett alternativ skulle vara att GKH ansöker om att bli certifierade som nationell 
idrottsutbildning (N IU) i ridsport av Svenska Ridsportförbundet, men Svenska 
ridsportförbundet tar för tillfället inte emot nägra nya ansökningar. 

Bedömning 
Med bakgrund av ovanstående anser vi att en flytt av Blekinge 
Naturbruksgymnasiums hästverksamhet till Ronneby Horse Center ej är aktuell 
och inte heller att starta ytterligare ett gymnasialt program för hästsport i 

Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
F öreslås att Utbildningsnämnden antar detta yttrande som sitt eget och genom 
detta yrkar avslag på motionen.
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M) och nämndsledamot Erik 
Ohlson (V). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar omfonnulering på beslutet; ..att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till nämndsledamot Erik Ohlsons 
(V) yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om 
omformulering av nämndsbeslutet. 
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till yttrande gällande motion om 
samordning av hästsport som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruks gymnasium.

~ 
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§ 92 Dnr 2017-000260 610 

Justering av Utbildningsnämndens Mål- och 
Uppföljningsplan. Förslag. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för framtaget förslag till justering i 

Mål- och uppföljningsplan för Utbildningsnämnden. 

Förändringarna avser målformulering gällande Ronneby Kulturskola samt flytt 
av elevenkät i åk 6 till åk 5. I sin förslagsskrivelse anger Forss följande; 

Bedömning 
Kulturskolan ser att vissa formuleringarna för indikatorer till nämndsmål kan bli 
bättre. Man föreslår att man ser till andel nyanlända istället för som i nuläget 
antal nyanlända elever. I formuleringen till Indikator 2 vill man göra ett tillägg 
så att man mäter både antalet aktiviteter som kan leda till integration och de 
aktiviteter vars syfte är integration. 

Skolinspektionens skolenkät vänder sig till elever i grundskolans årskurs 5 och 9 
samt år 2 på gymnasiet. 
Vår egen kommunenkät riktar vi till årskurs 6 och 9 samt år 2 på gymnasiet. För 
några år sen flyttade vi vår egen kommunenkät från årskurs 8 till årskurs 9 för 
att samspela med inspektionen. 
Vi reviderade även enkäten så att frågorna nu stämmer överens i de olika 
enkäterna. Detta gör att vi idag kan jämföra resultaten på vår egen enkät i 

årskurs 9 och år 2 gymnasiet med skolinspektionens. Vi ser vinster med detta 
och vill göra samma förändring på mellanstadiet. 
Kommunenkäten i åk 3 kvarstår. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås ändra följande formuleringar för indikatorerna till 
nämndsmål 2018 avseende Kulturskolan: 

Mål: att bidra till integration av nyanlända barn och ungdomar 
Indikator J: 
Nuvarande formulerin 
termin. 

: Antalet nyanlända elever i våra kurser ska öka varje 

Justerandes sign 
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Föreslagen nv fonnulering: Andelen nyanlända elever i våra kurser ska öka 
varje termin. 

Indikator 2: 
Nuvarande formulering: Antalet enskilda aktiviteter vars syfte är integration ska 
vara minst 10 per läsår 
Föreslagen nv formulering: Antalet aktiviteter som kan leda till eller vars syfte 
är integration ska vara minst 10 per läsâr 

Vidare föreslås utbildningsnämnden fatta beslut om att flytta kommunenkäten i 

grundskolan från årskurs 6 till årskurs 5 fr om ht 2018. 
samt att revidering av frågoma i den kommunala enkäten sker, så att de 
överensstämmer med skolinspektionens frågor. 

Beslut 

Nämnden bifaller föreliggande förslag till justering av Mål- och 
uppföljningsplan för Utbildningsnämnden. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr F ch 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lío 
l 

/7/I
l



i* 

Sida 

A 

gangggflgR/ÄDESPROTOKOLL 19(38) 

KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 93 Dnr 2017-000079 212 

Begäran om yttrande gällande Ôversiktsplan 2035. 
Fôrslag. 

Sammanfattning 
Miljô-och Byggförvaltningens planarkitekt Kristina Eklund har presenterat 
förslag Översiktsplan 2013 vid flera tillfällen i Utbildningsnämnden. Planen har 
tagits fram av miljö- och byggnadsförvaltningen med hjälp av representanter 
från samtliga förvaltningar och bolag i Ronneby kommun. Miljö-och 
Byggnadsnämnden inbjuder Utbildningsnämnden att yttra sig över förslaget. 

lâitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde für förslag till yttrande gällande 
Översiktsplan 2035 för Ronneby kommun. I yttrandet framförs följ ande; 
”Utbildningsförvaltningen har genom tjänstemän medverkat på flera olika sätt i 

framtagandet av planen. Utbildningsnämnden har dessutom haft anledning att 
yttra sig över Planprogram för bostäder och förskola i södra Ronneby. 
Möjligheterna till samråd har varit goda genom detta förfarande. 

Översiktsplanen för Ronneby 2035 är, sedd ur de uppdrag som 
Utbildningsnämnden ansvarar för, väl balanserad ur ett socialt - och ekonomiskt 
hållbarhetsperspektiv. Ur ett integrationsperspektiv krävs blandad bebyggelse 
för att möjliggöra liv och boende i livets alla skeden och förutsättningar. Vi ser 
det viktigt att planen lyfter frågan om utveckling av områden som ger ökad 
bosättning och att det då krävs förskola och skola i strategiskt viktiga noder. 

I övrigt har vi inget att tillföra eller yttra oss gällande Utbildningsnämndens 
verksamhetsområden.” 

Förslag till beslut 
F öreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande som 
sitt eget svar till Miljö- och Byggforvaltningen.

~ 
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Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrande gällande Översiktsplan 2035 
och antar svarsyttrandet till Miljö- och byggnadsnämnden som sitt eget. 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
Kristina Eklund, planarkitekt 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 94 Dnr 2017-000183 624 

Folkhälsosamarbetet 2017. Fokus barn och ungdomar. 
Information. 

Sammanfattning 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder redogjorde för folkhälsosamarbetet 2017, där 
fokus ligger på barn och ungdomar och Bamkonventionens arbete. 
Folkhälsosamarbetet i Ronneby kommun syftar till att skapa goda levnadsvillkor 
för barn och unga. Grunden till detta är barn- och ungdomspolitiska utmaningar 
som ungdomsarbetslöshet, psykisk ohälsa, drogvanor mm. 
Barnkonventionen, LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i enkätfonn.) 
och ”En kommun fri från våld” utgör tre delar i arbetet kring Folkhälsopolicyn. 
Exempel på indikatorer kopplade till social hållbarhet gavs. 
Mentorer i våldsprevention arbetar med att förebygga våld bland barn och 
ungar. Exempel på insatser i kommunen delgavs utbildningsnämndens 
ledamöter. 

Utbildning MVP, en breddad samverkan mellan Fritid och Kultur och 
idrottsföreningar samt en kampanjvecka ”Fri från våld” sker under V49. 
Under hösten 2017 kommer framtagning av handlingsrutiner och stödmaterial 
för skolan att arbetas fram kring hedersrelaterat våld och förtryck. 

Regionalt proj ekt har skapats som arbetar med tobaksfri skoltid. Ärende för 
beslut kommer att behandlas i utbildningsnämnden under augusti månad 2017. 
Vidare informerade Ceder kring lagförslag gällande Barnkonventionen, som 
under 2018 ska inpassas i lagstiftningen; bl a förvaltningslagen. 

Deltari debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune 
Kronkvist (S) och Lova Necksten (MP) samt tj änstgörande ersättare Lennart 
Gustavsson (L). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhéilsosamordnare 
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§ 95 Dnr 2017-000259 616 

Óversyn av hanteringen av anpassad studiegâng pâ Start 
Soft. Information. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för elevdokumentationen som sker 
på respektive skola. Elev har rätt att överklaga beslut om anpassad studiegång. 
Dokumenten är skrivna på individnivå och kommunicerade till 
vårdnadshavaren/vårdnadshavarna via tolk. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att fr o m 2017-07-01 är rektor 
Karolina Gustafsson ansvarig för dessa elever, då överflyttning sker till 
Hallabro-, Backaryds- och Eringsbodaskolan. Eleverna har tidigare tillhört 
Kallingeskolan och där varit fördelade på två rektorer. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) påtalar behov av att det finns en skriftlig 
rapport som närsluts dagens nämndsbeslut. 

Beslut 

Infonnationen noteras till dagens protokoll med tillägget att en skriftlig rapport 
närsluts dagens nämndsbeslut digitalt senast onsdag lunch. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

~ 
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§ 96 Dnr 2017-000248 610 

Redovisning enligt Mál- och uppfôljningsplan; 
Språkutveckling (TRAS), Läsförmåga åk 3, 
samarbetsprojekt med lokala företag, 
Personalsammansättning inom förskolan. 

Sammanfattning 
Språkutveckling (TRAS) 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för måluppföljning gällande 
språkutveckling utifrån TRAS kartläggningsmaterial gällande barn födda 201 l. 
I Ronneby kommuns förskolor finns det i nuläget 272 barn som är födda år 
2011. Noterbart är att det föreligger Vissa svårigheter att i denna ålder förutse 
vilka barn som kommer att uppnå pålen i år 3. Av dessa barn har 25 behov aV 
extra stöd i sin språkutveckling, dvs 9% av åldersgruppen. 87 barn (32%) skulle 
gynnas av att få SVA (Svenska som andraspråk) redan i förskoleklass. 

Läsförmåga åk 3 

Speciallärare Tina Sand, RoS, delgav utbildningsnämndens ledamöter 
redovisning gällande resultat från årets screening vad gäller avkodning, 
sammanställning på uppnådda Staninevärden i jämförelse med föreg års resultat 
redovisades. Under år 2017 har en ökning av antalet elever skett (292). 
I sin tjänsteskrivelse uppger Sand att det i år varit ett mycket bra deltagande 
bland eleverna. Även av de nyanlända som endast varit i Sverige en kort tid, har 
genomfört proven i hög omfattning. Detta ger ett bra underlag både nu och för 
framtida analys. 
Trenden är positiv. Medvetande- och kunskaps graden hos pedagogerna har ökat, 
vilket kan tolkas som ett resultat av den uppdragsutbildning som nu genomförts 
i två omgångar. 

Samarbetsproiekt med lokala företag 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav utbildningsnämndens ledamöter 
redovisning gällande samarbetsprojekt med lokala företag. 
Varje år samarbetar och samverkar utbildningsförvaltningens enheter med 
lokala företag i kommunen. I stort sett alla enheter har under året haft 
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samverkan med lokala företag. Några enheter har redovisat samarbetsprojekt 
som inte är knuta till företag utan till andra organisationer. 
Inrapportering har skett Via Stratsys. 

Personalsammansättning inom förskolan 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav utbildningsnämndens ledamöter 
redovisning gällande personalsammansättningen inom förskolan. 
Personalsammansättningen ska enligt utbildningsnämndens uppföljningsplan 
följa riktlinj en 75% förskollärare och 25% barnskötare. 
Enligt uppgifter från Personalenheten är den aktuella anställningsuppgiften för 
juni månad 2017 för närvarande 230 förskollärare och 151 barnskötare. Totalt 
381 anställda i förskolan (60% förskollärare, 40% barnskötare). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Eric Vildros, samt nämndsledamot Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Redovisningarna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Inger Hjort, Bitr Fch 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 
Tina Sand, specialpedagog RoS

~ 
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§ 97 Dnr 2017-000249 610 

Uppfëljning enligt internkontrollplan 2017: 
Garanterad rätt till undervisning, Skolpliktsbevakning. 

Sammanfattning 
Rektor Kristofer Sjölander, Gymnasieskolan Knut Hahn, informerade 
inledningsvis utbildningsnämndens ledamöter om svårigheter att följa upp mot 
de nuvarande systemen som finns. Ett gränssnitt redovisas därför gällande antal 
inställda lektioner. I sin redovisning uppger Sjölander följande; 
"Redovisning av garanterad undervisningstid och hur den följs på 
Gymnasieskolan Knut Hahn (KHJ, KHZ och KH3). 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att vi lägger ut minst garanterad 
undervisningstid till våra elever och att antalet lektioner som blir inställda är 
mycket lite och eleverna ofia har någon arbetsuppgift när ordinarie lektion inte 
hålls. ” 

Bedômning 
En mycket liten del av elevernas schemalagda undervisningstid påverkas av att 
lektion inte hålls som planerat. Vid drygt hälften av dessa inställda lektioner 
arbetar elever vidare i sina kurser, antingen med en vikarie eller på egen hand 
Lärare löser ofta sina egna inställda lektioner genom att arbetslaget går in och 
"täcker ”på något sätt, man har digitalt material för eleverna att arbeta vidare 
på egen hand eller dylikt. 
Utifrån skolans schemaläggning av den garanterade undervisningen kan vi dra 
slutsatsen att eleverna ges med hög sannolikhet den garanterade 
undervisningstiden. 

Gymnasieskolan har en garanterad undervisningstid fördelad över tre läsår. 
Den garanterade undervisningstiden skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen och 
de högskoleförberedande programmen. 
En elev på ett yrkesprogram har en garanterad undervisningstid på 243 0h. 
En elev på ett högskoleförberedande program har en garanterad 
undervisningstid på 2180h. 
En elev på Introduktionsprogrammet har ingen garanterad undervisningstid 
Det finns ingen garanterad undervisningstid kopplad till något enskilt ämne 
utan det är upp till skolan att fördela undervisningstiden så att förutsättningar 
skapas för eleverna att uppnå de centrala målen i kurserna och nå minst 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

godkänt i kurserna. 
Schablonmässigt innebär det att en 1 OOp-kurs läggs ut med 97 Ozrkesprogram) 
respektive 87 (högskoleförberedande) undervisningstimmar. Vid 
schemaläggningen har det prövats att lägga mer än Schablonen i främst Sv. 

Som närvarosystem använder sig Gymnasieskolan Knut Hahn av Skola24. 
Systemen går att använda för att undersöka elevers närvaro/frånvaro men ger 
inte oss möjlighet att se hur den garanterade undervisningstiden efterlevs. 

För att skapa ett underlag till nämnden bestämde skolledningen i samråd med 
kvalitetssamordnarna att vi skulle undersöka hur mycket undervisning som ställs 
in och vad som händer med elevernas lektioner. Vi valde att utgå flän en 
begränsad period, v3 -7, där data samlades in. Utgångspunkten var att mäta 
antalet inställda lektioner och vad som hände med dessa lektioner. ” 

Under mätperioden V 3-7 hôlls 11560 lektioner enligt schema. Utav dessa var 
antalet inrapporterade inställda lektioner 200 Vilket motsvarar 1,73%. 

Rektor Kristofer Sjölander, Gymnasieskolan Knut Hahn, föreslår i sin 
tjänsteskrivelse; 
Att upphandling av IT-system tas med verktyg för att skapa möjlighet att göra 
automatiska avstämningar mot dylika mål. 
Att Gymnasieskolan Knut Hahn till hösten ser över sina timplaner för att göra 
anpassningar utifrån program och elevunderlag. 

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

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Inger Hjort, bitr F ch 
Kristofer Sjölander, rektor GKH 

Justerandes sign /' Utdragsbestyrkande Ln!/Mr~
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 98 Dnr 2017-000270 002 

Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till revidering av 
Utbildningsnämndens delegationsordning. 

Bedömning 
Förändringen avser en justering under avsnittet Ekonomi p 3.9 då den nuvarande 
formuleringen skapar problem i nuläget, med °”studiehandledning-on-line'° 
vilken inte är begränsad till att enbart beröra gymnasieskolan. Projektet ligger 
inom vuxenutbildning, men kan även omfatta grundskola. 

Förslag till beslut 
Föreslås att p 3.9 får formuleringen ”Tecknande av bilaterala samverkansavtal 
för utbildningsverksamheterna” , som delegat anges Förvaltningschef 
Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till reviderad 
delegationsordning att gälla från beslutets datum. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreslagen revidering där p 3.9 får formuleringen 
”Tecknande av bilaterala samverkansavtal för utbildningsverksamheterna” , som 
delegat anges Förvaltningschef. 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till reviderad delegationsordning 
att gälla från beslutets datum 2017-06-15. 
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Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 99 Dnr 2017-000020 026 

Personal och arbetsmiljëfrâgorjuni 2017. 

Sammanfattning 
Skolområdeschef Ronny Mattsson, Skolområde GyV, redogjorde för ett 
turbolent läsår och informerade kring vidtagna säkerhetsåtgärder inför årets 
skolavslutning. Inför skolavslutningen gjordes en riskbedömning i samråd med 
polis och kommunens säkerhetssamordnare. 
Vidare informerade skolområdeschef Ronny Mattsson kring det säkerhetsarbete 
som sker inför skolstarten hästen 2017. 

I anslutning härtill framförde förvaltningschef Tommy Ahlquist sin 
uppskattning över att skolavslutningen förlöpt utan större drogpåverkan och 
fylleri. 

Vidare informerade förvaltningschefen kort kring ny utlysning av dennes tjänst 
som förvaltningschef för utbildningsförvaltningen. Ahlquist kommer troligen att 
vara kvar på sin nuvarande tjänst som förvaltningschef året ut. 

Monica Sjövind, Skolområdeschef Ronneby, lämnar sin tjänst 2017-08-10 och 
efterträds av Charlotte Kansikas. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Magnus 
Stridh (SD) och Rune Kronkvist (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Ronny Mattsson, skolomrâdeschef GyV 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 100 Dnr 2017-000021 602 

Kurser och konferenser juni 2017. 

Sammanfattning 
Några inbjudningar till konferenser eller kurser har inte inkommit till dagens 
sammanträde. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 101 Dnr 2017-000019 600 

Fôrvaltningschefens Rapporterjuni 2017. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att proj ektet Framtidens skola tar mer 
och mer tid i anspråk för denna. 
Vad gäller Proj ekt Framtidens Skola finns två förslag gällande 
ersättningslokaler. Dels Sörbycentret, dels Abrizs lokaler i kvarteret Svarven. 
Förslag kommer att presenteras i Kommunstyrelsen under augusti månad. 
Proj ekteringen bedöms ta ca tio månader i anspråk. 
Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring det arbete som 
pågår i projektets olika grupper. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring Löneöversyn 2017 vilken 
påbörjats. Närmare information kring satsningar fås vid utbildningsnämndens 
sammanträde i augusti månad 2017. 

Skolinspektionen kommer inför hösten att granska några av kommunens skolor. 
Analysarbetet läggs ut på ett fåtal skolor. 
Beslut från Skolinspektionen om resurstilldelning till Espedalsskolan och 
Saxemaraskolan har tillsänts Utbildningsnämnden digitalt. 

Sammanställning av BO-statistik genomgicks och kommenterades. Noteras 
högsta placeringen någonsin vid denna tidpunkt. Sammanställningen kommer att 
tillsändas utbildningsnämndens ledamöter digitalt. 

Lägesrapport över situationen inom förskolan utdelades till nämndsledamötema. 
Kärvt läge i tätorten och Kallinge noteras. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kring av utbildningsnämnden 
tidigare taget beslut gällande kontaktpolitiker, deras indelning i grupper och 
kontaktpersoner på skolområdena. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) påminde om tidigare lyft fråga kring 
utredning om skolskjutsning för elever. Föreslo g att förvaltningschefen får i 

Justerandes signw
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

uppdrag av utbildningsnämnden att utreda skolskjutsningen. Frågorna som ställs 
är hur tidigt åker de till skolan? Hur dags kommer de fram? Hur blir de 
mottagna på skolan då de kommer fram? 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S). 

Beslut 

Informationen och rapporterna noteras till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 102 Dnr 2017-000022 OOO 

Delgivningsärenden juni 2017. 

Sammanfattning 
2015.848 - 600 

Skolinspektionen: Beslut efter kvalitetsgranskning av fördelning av 
lärarresurser i Ronneby kommun; Saxemara skolan och Espedalsskolan. 

2016.828- 619 
Kulturrådet: Fördelning av medel till musik- och kulturskolor 2017/2018. 

20l7.l75- 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor 
som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för år 2017. 

201 7. l 89- 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek 
för 2017/2018. 

2017.213 - O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för år 
2017. 

2017.62 - 047 
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och 
helger år 2017. 

2017.350 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 
kaniärvägar för lärare våren 2017. 

2017.269 — 047 
Skolverket: Ansökan om kompetensutveckling för yrkeslärare HT 2017 
Ronneby kommun. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

2017.641 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för barn som Vistas i landet utan tillstånd 
för år 2016. 

2017.256 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse genom klotter 20 l 7-05-1 6-201 7-05-1 7 
Slättagårdsskolan Kallinge, Ronneby kommun. (Dnr K5 94827-17). 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 7-05- l 5 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokoll från F örvaltningssarnverkans gruppen 2017-06-12 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Utbildningskansliet: Infobladet Nr 3, 2017. 

Lärarförbundet: Inför 2018 års budget. 

Närsluten skrivelse från Lärarförbundet kommenterades. 

Justerandes sign
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 103 Dnr 2017-000023 002 

Delegationsärenden juni 2017. 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2017-05-3 0-2017- 
06-12 samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2017-04-1 1-2017-05- 
l 1 och delegationsbeslut för Skolområde GyV; 2017-05-19—201 7-06-14 inkl 
SFI 2017-05-01——2017-O5-26 och Vuxenutbildningen 2017-O5-O9—2017-05- 
18, cirkulerade under nämndssammanträdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsförvaltningen 
Annika Forss, 
Kvalitetsutvecklare 
Telefon: 0457-61 81 02 
E-post: annika.forss@ronneby.se 

2017-06-21 Dnr 2017.259-616 (11806) 

Uppfëljning Start Soft 

Sammanfattning 
Uppföljningen gäller hanteringen av betyg och anpassad studiegång vid Start 
Soft. 

Svar på frågor från presidiet 

Har alla elever samma rektor? 
Alla elever som gick på Start Soft under vårterminen 2017 hade om man 
tillhörde årskurs 1-6 Eskil Eskilsson som rektor och om man tillhörde årskurs 
7-9 Marie Ekvall som rektor. Inför höstterminen har eleverna placerats ut på 
olika skolor i kommunen och har då den rektor som är satt för respektive enhet. 

.Är anpassad studiegång - individanpassad? 
Ja. Delar i de beslut som togs formulerades till viss del på liknande sätt då 
omständigheterna var lika, men särskilda avvikelser finns på individnivå. 

Har informationen om anpassad studiegång nått föräldrarna till barnen? 
J a, i de få fall dessa finns. Vid samtal med vårdnadshavarna använder man tolk 
och man har haft flera samtal med vårdnadshavarna. 
Exempel på dokument av anpassad studiegång efterfrågas av presidiet. 
Det finns inga nya anpassade studiegångar upprättade efter senaste 
redovisningen i nämnden. 

Bedömning 
Ansvariga för Start Soft, Kallingeskolan F -6 och Kallingeskolan 7-9 har under 
vårterminen arbetat i enlighet med gällande styrdokument och utifrån senaste 
beslut i nämnden, mars 2017. 

Efter den senaste redovisningen i nämnden i mars har inga nya anpassade 
studiegångar upprättats. Efter samtal med Skolverket framkom att vi inte bör 
upprätta anpassade studiegångar under den period då man bygger på ämne efter 
ämne under elevernas första tid i svensk skola. Denna tid är inte reglerad på 
något sätt, utan förutsätts genomföras i så hög takt som möjligt. Utifrån varje 
enskild individs förutsättningar och behov skiljer det sig hur snabbt man får 
undervisning i samtliga ämnen. Undervisningstiden är däremot från start 
samma för samtliga elever. 
Enligt uppdrag är det fastställt att eleverna har möjlighet till full timplan och 
undervisning i alla ämnen, undantaget slöjd. Utifrån enskilda elevers behov 
görs anpassningar i undervisningen. Gällande elever i behov av särskilt stöd
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har EHK hållits där beslut fattats gällande ansökan om stöd hos ROS för vidare 
utredning och stöd vid kartläggning och eventuellt upprättande av 
åtgärdsprogram. Vid dessa möten har tolk använts. Slöjd har pga svårigheter att 
få tillgång till lokaler och personal med rätt kompetens varit en svårighet att 
kunna erbjuda på ett praktiskt genomforbart sätt. Man har därför arrangerat och 
erbjudit slöj dundervisning under lovskola. 

Annika Forss 
Kvalitetsutvecklare 
Utbildningskansliet, Ronneby
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KOMMUN
g 2017-05-09 «Databas» «Dur 2017.115-6l6(10956)» 

Utbildningsförvaltningen 
Annika Forss, Kvalitetsutveeklare 

annikaforss@ronneby,se 

Betygssättning och anpassad studiegång 

sammanfattning 
Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet Utgångspunkten är 
att likvärdighet inte innebär likformighet och att alla elever ska få samma mängd resurser. Likvärdigheten ska upprätthällas genom gemensamma 
nationella mål i skollagen, läroplaner, betygskriterier, bestämmelser om minsta 
garanterad undervisningstid, lärarbehörigheter, regler om överklagande, tillsyn och granskning. I stort sett gäller samma regler för nyanlända elever som för 
alla andra elever i den svenska grundskolan. 

Bedömning 
Vi har inte, då elevtillströmningen var stor, lyckats säkerställa att samtliga 
elever .ätt betyg i alla ämnen de tätt undervisning i. Detta är en brist som vi ser 
allvarligt på och kommer att säkerställa fr.o.m. vårterminen. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås antar nedan plan för säkerställande av att nyanlända 
elever undervisas betygssätts enligt gällande lagar och ñrordningar. 
Chefen för Stan Soft säkerställer att samtliga lärare på Start Soft är inñârstádda med att betyg ska sättas i samtliga ämnen som eleven får undervisning i. 
Chefen :för Start Sofi säkerställer att bedömning och betygssättning följer samma rutiner som för samtliga elever i Ronneby kommun enligt ärshjulet. 
Rektorema rör eleverna säkerställer att deras assistenter meddelar även lärarna på Start Soft när datum för sista dag att föra in betyg är fastställt. De ansvarar 
för att betygskataloger skrivs ut, skrivs under och arkiveras ihop med alla andra 
elever på skolenheten. 
Kvalitetsutvecklare undersöker möjlighet att erbjuda lovskola i slöjd fit 
eleverna på Start Soft. 

Underlag 
För att tillhöra gruppen nyanlända elever i enlighet med skollagens definition 
ska barnet ha varit bosatt utomlands och numera vara bosatt i landet. Barnet 
ska också ha påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det 
kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara 
nyanländ efter fyra års skolgång här i. landet 
Reglerna om extra anpassningar och särskilt stöd ska inte tillämpas för 
nyanlända, om en elevs stödbehov kan tillgodoses genom en åtgärd till stöd för 
nyanlända och andra vars kunskaper har bedömts enligt SkolL 3 kap. 12 c ê, och 3 kap. 8 §f1ärde stycket.
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SkolL 3 kap. 12 c och 12 d §§, 
Den nyanlända eleven ska inledningsvis bedömas, och under tiden ska rektor 
säkerställa att den nyanlända eleven erbjuds undervisning dunder tiden som bedömningen sker. Vissa kommuner väljer att organisera verksamheten 
centralt på en mottagningsenhet eller liknande för alla nyanlända elever från 
olika skolenheter. I dessa fall är det fortfarande den nyanlända elevens 
ordinarie rektor som har ansvar för eleven, även under denna begränsade tid, 
vilket behöver vara tydligt rör. eleven och hennes eller hans vårdnadshavare. 
Rektorn har alltså ett ansvar oavsett om undervisningen fysiskt bedrivs i 
skolenhetens lokaler eller inte. 
Lärare och övrig skolpersonal på en skolenhet behöver ta reda på vilka 
kunskaper eleven tidigare har utvecklat och vad eleven behöver fortsätta att utveckla För de obligatoriska skolformenra ska därför en inledande 
av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom 
två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. 

Vid vilken tidpunkt en nyanländ elev ska anses vara mottagen inom 
skolväsendet är inte närmare reglerat, men det är lämpligt att tiden räknas från den dag då hon eller han har påbörjat sin tttbildning på en skolenhet. En 
nyaniänd elev kan placeras antingen delvis i en förberedelseklass eller direkt i en ordinarie undervisningsgrupp under den inledande tvâmânadersperioden. 
Placeringen ska enligt SkolL 3 kap. 12 e § göras utifrån elevens ålder, 
ñrlcunskaper och personliga förhållanden i övrigt. En placering kan innebära 
placering i en ordinarie undervisnmgsgrupp på heltid eller delar av tiden i 
förberedelseklass. Det är däremot inte tillåtet att en elev får all sin undervisning 
i förberedelseklassen. Undervisningen av nyanlända elever ska följa läroplanen och kursplanerna för aktuell skolform. Undervisningen i de obligatoriska 
skolformema ska omfatta antingen undervisning i ämnet svenska eller i ämnet svenska som andraspråk 

Undervisning i förberedelseklass 
Syftet med förberedelseklass är att ge en nyanländ elev bättre möjligheter att nå kunskapskraven i olika ämnen. Det ger också möjlighet till en introduktion till den svenska skolan och dess värdegrund. Undervisningen i förberedelseklassen 
i ett ämne ska upphöra så snart eleven bedöms kunna följa den ordinarie 
undervisningen i det ämnet, SkolL 3 kap. 12 f §. Det innebär att 
undervisningen i olika ämnen successivt flyttas över till den ordinarie 
undervisningen. Med en god tillgång till studiehandledning pâ modersmålet 
kan eleven ha möjlighet att övergå till den ordinarie undervisningsgruppen i ett 
tidigare skede än annars. Elevens språkkunskaper är därmed inte ensamt 
avgörande fir elevens behov av undervisning i förberedelseklass. En 
sammantagen bedömning måste göras av elevens möjligheter att tillgodogöra 
sig den ordinarie undervisningen En elev får inte ges undervisning i 
ñrberedelseklass längre än 2 år. 

Skall nyanländ elev som går i förberedelseklass ha l_2_e§yg, eller år det först när 
l är ârsk lacerad? e even ggg
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Det firms inga undantag .för förberedelseklaseer vad gäller betygsättning. Så 
snart en elev har undervieats i ett annie ooh det finns ett 'betygeunderlag ska 
betyg sättas i år 6 ooh 9. 

Förberedelseklassen är inte en form av särskilt stod. 

Våra riktlinjer: 
Alla nyanlända elever omfattas av alla skoltörfattnlngar, Detta gäller såväl 
skolans llkvärdighet, bedömning och betygsättnin ‚ tillgång till utbildning och 
särskilt stöd samt att tmdervisningelz anpassas till elevens individuella behov ooh férutséittningar. 

Nä: en nyanlfind elev, som tillhör grundskolan, kommer till Ronneby ska denna inom en månad placeras vid skolenhet. Det betyder att vi skriver in eleven vid en lämplig skola utifrån ålder, Kartläggning l och 2 görs sen på START 
Ronneby. 
Efter 4-8 veckors kartläggning placeras eleven i årskurs och 
uxidervisningsgrupp av den rektor som eleven placerats hos inledningsvis. 
Beslut tas i samråd med START Ronneby utifrån kartläggningeno resultat och en bedömning av var bäst fbrutsflttningar för elevens fortsatta skolgång finas, 

Efter Kartläggning steg l och steg 2 genomförs en överlämnandekonferene. På denna konferens går man igenom kartläggningen med rektor på den skolenhet 
eleven blev placerad inledningsvis. Rektor beslutar utifrån detta vilken årskurs och grupp eleven ska tillhöra. Byte av skola kan komma att bli aktuellt utillán den fria skolvalet alt utifrân resultatet av de två första stegen i kartläggningen. 

Elev med prioriterad timplan eller anpassad studiegáng 
Rektom kan besluta att en nyanländ elev ska ha en prioritcrad timplan som kan 
innebära att eleven inte får undervisning i samtliga ämnen. En elev kan endast ha en prioriterad timplan under ett åts tid och under förutsättning att det inte 
lörsälnrar elevens möjligheter att nä kunskapskraven i övriga ämnen. Detta kan påverka betygssättningen eftersom tenninsbetyg endast sätts i de ämnen som 
eleven har tätt undervisning i. 
Det betyder att om den nyanlända eleven inte har fått någon undervisning alls i 
ett ämne sätts inget betyg. Om eleven däremot fått mindre omfattande 
undcrvisning i ämnet, till förmån för andra änmen, ska tenninsbetyg sättas på samma sätt som för övriga elever. Om en elev inte får någon undervisning överhuvudtaget i ett innan älnnet 
avslutas måste rektorn fatta ett beslut om särskilt stöd i fann av anpassad 
studiegâng för eleven. Innan rektorn kan 'fatta ett sådant beslut ska skolan ha 
utrett elevens behov av särskilt stöd. 

“Fan 
Anmka Forss 
Kvalitetsutvecklare 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby


