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Sammanträdesdatum KOMMUN 2018-08-23 

Utbildningsnämnden 
Plats 00h "d Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, Kl O8:30—11.25 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S), Christer Stenström (M) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2018-08-30 

Underskrifter 

Paragrafer 111-122 

Ordfôrande §§111--114 C’
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Lennarth Förberg (M) 
Justerare §§111-114 

J iii-Eriks” ildros (s) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-08-23 

Datum dá anslaget sätts upp 2018-08-31 

Datum dä anslaget tas ned 2018-09-24 

Förvaringsplats för protokollet SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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RosMarie Ronnehed 
Nämndsekreterare UN 
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Närvarolista 
Beslutande 

Ledamëter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

Justerande sig ~ ~
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Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Silke Jacob (C) 
Lennart Gustafsson (L) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande (Ordf §§ 115—122) 
Stefan Österhof (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

§§111--114 

Jonatan Glader (C) 
Ingrid Karlsson (S) 
Johnny Håkansson (S) 
Kenth Carlsson (M) §§ 115--122 
Anna-Karin Wallgren (S) §§ 121--122 

Kenth Carlsson (M) §§ 111--114 
Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjô (M) 
Margareta Håkansson (RP) 
Lars-Olof Wretling (L) 
Anna-Karin Wallgren (S) §§ 111--120 

Tobias Ekblad, fôrvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Johanna Månsson, rektor SFI 
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 

Fredrika Ter-Borch Bjurek, Lärarnas Riksförbund 
Sonja Stranne, Lärarförbundet 
Jill Larsson, Lärarförbundet 
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Utbildningsnämnden 

§ 111 Dnr 2018-000363 650 

Beslut om skolgång på gymnasieskolan för 
asylsökande elever som fyllt 18 år. Förslag. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) redogjorde inledningsvis för bakgrund 
och historik i ärendet. 

Kvalitetsutvecklare Elisabeth Hejman redogjorde för framtaget förslag 
gällande skolgång på gymnasieskola för asylsökande elever som fyllt 18 år. 
Av förslagsskrivelsen framgår följande; 

Skolverket har tydliggj ort sin tolkning av skollagens bestämmelser i 29 kap. 
2-3 §§ avseende bosatta men inte folkbokförda ungdomar över 18 år och 
deras rätt till skolgång i gymnasieskolan. Enligt Skolverkets tolkning har en 
elev som tillhör denna målgrupp inte rätt att gå över till och påbörja 
utbildning på ett nationellt program från och med fyllda 18 år, även om 
eleven har påbörjat ett introduktionspro gram innan dess. Eleven har dock rätt 
att fullfölja påbörjad utbildning på ett introduktionspro gram eller nationellt 
program. Det finns dock inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder 
utbildning på exempelvis ett nationellt program till de ungdomar som fyllt 
18 år. 

Kommuner som frivilligt erbjuder asylsökande ungdomar mellan 18 och 20 
år utbildning på nationella program i gymnasieskolan har möjlighet att få 
statlig ersättning för kostnaderna. För att kunna få ersättning krävs att den 
unge har påbörjat ett introduktionsprogram innan han eller hon har fyllt 18 år 
och därefter påbörjar ett nationellt program efter sin lS-årsdag, dock senast 
under det första kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år. 

Ersättningen ska, i mån av tillgång på medel, betalas ut med samma 
schablonbelopp som för andra elever i gymnasieskolan. Detta belopp uppgår 
år 2018 till 116 100 kronor per år. Regeringen avser att följa hur stort antal 
ansökningar som kommer att komma in, då medlen enligt beslutet är 
begränsade till maximalt ll miljoner kronor för år 2018. Regeringen är
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

beredd att återkomma i kommande propositioner för att trygga kommunernas 
förutsättningar för detta. 

Övriga grupper som inte är folkbokförda i landet men anses bosatta enligt 29 
kap 2§ andra till femte stycket har rätt till utbildning endast om de påbörjat 
den innan de fyllt 18 år. 

Om tillhörig till gruppen 29 kap 2§ får sin ålder uppskriven under 
grundskoletiden till över 18 år har denna ungdom inte rätt till utbildning på 
introduktionsprogram eller nationellt program. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden beslutar; 

att erbjuda de två ovan nämnda asylsökande ungdomar i Ronneby kommun 
möjlighet att påbörja utbildning på ett nationellt program. 

att pröva beslutet om att ovan nämnda målgrupp ska erbjudas plats på 
nationellt program i samband med kommande proposition som ska trygga 
kommunernas förutsättningar för utbildning för målgruppen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP), 
Magnus Stridh (SD), Lennart Gustafsson (L) och Lars Sager (M), samt 
tjänstgörande ersättare Jonatan Glader (C). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall till första att-satsen och avslag 
på andra att-satsen. 

Nämndsledamöterna Magnus Stridh (SD) yrkar bifall till nämndsledamot 
Erik Ohlsons (V) yrkande om bifall till första att-satsen och avslag på andra 
att-satsen. 

Justerandîî sign/’ Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) lägger ändringsyrkande gällande den 
första att-satsen och förslår att formuleringen ”de två ovan nämnda” strykes. 
Necksten bifaller nämndsledamot Erik Olsons (V) avslagsyrkande gällande 
andra att-satsen. 

Nämndsledamot Jonatan Glader (C) yrkar bifall på båda att-satserna. 

Lars Sager (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall på nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande och nämndsledamot Lova Neckstens (MP) 
ändringsyrkande. S-Gruppen ställer sig bakom yrkandet. 

Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till förslaget i sin helhet. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer nämndsledamot Lova Neckstens 
(MP) ändringsyrkande mot avslag. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit ändringsyrkandet. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till nämndsledamot Lova Neckstens (MP) 
ändringsyrkande röstar ja och de avslår yrkandet röstar nej.

~ 

Beslutande Ja Nej Avstår 
Lennarth Förberg (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Lars Sager (M) X 
Jonatan Glader, (C) tjg ers. X 
Silke Jacob (C) X 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Lennart Gustafsson (L) 
J an-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) 
Stefan Ôsterhof (S) 
Ingrid Karlsson (S) tj g.ers 

Johnny Håkansson (S) tj g.ers 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

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

><ï 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Lova 
Neckstens (MP) ändringsyrkande. 

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

Reservationer 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), och nämndsledamötema Christer 
Stenström (M), Lars Sager (M) samt Lennart Gustafsson (L) reserverar sig 
mot beslutet gällande ändringsyrkandet. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämndens 
ledamöter bifaller första att-satsen med följ ande lydelse; 

Att utbildningsnämnden beslutar att erbjuda asylsökande ungdomar i 

Ronneby kommun möjlighet att påbörja utbildning på ett nationellt program. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit första att-satsen med den 
nya lydelsen.
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Utbildningsnämnden 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till första att-satsen röstar ja och de avslär röstar nej.

ä à? Beslutande Nej Avstâr 
Lennarth F örberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Jonatan Glader, (C) tjg ers. 

Silke Jacob (C) 
Lennart Gustafsson (L) 
J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S) 
Stefan Österhof (S) 
Ingrid Karlsson (S) tj g.ers 

Johnny Håkansson (S) tj g.ers 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) X 

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

>< 

Ordföranden ñnner att utbildningsnämnden bifallit första att-satsen med 
följande lydelse; 

Att utbildningsnämnden beslutar att erbjuda asylsökande ungdomar i 

Ronneby kommun möjlighet att påbörja utbildning på ett nationellt program. 

Omröstningsresultat 
Omröstningsresultatet blir 13 j a-röster och 2 nej -röster

~ 
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Utbildningsnämnden 

Reservationer 
Nämndledamôterna Magnus Stridh (SD) och Linda Johansson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) konstaterar att förslagets andra att-sats 
faller då den genom föregående beslut (ändringsyrkandet) blir verkningslös. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att erbjuda asylsökande ungdomar i Ronneby 
kommun möjlighet att påbörja utbildning på ett nationellt program. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare 
Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV 
Johanna Månsson, rektor SFI

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 112 Dnr 2018-000382 616 

Nämndspresentation SFI - Lägesrapport. Information. 

Sammanfattning 
Rektor Johanna Månsson delgav utbildningsnämndens ledamöter 
lägesrapport och information kring Verksamheten på SFI. SFI:s verksamhet 
utgörs av tre spår och kursutbud på resp spår. 
Totalt studerad 402 elever vid Sf I. Därav har 60 elever mottagits från 
Herrnods. 45 elever står på kö. Okning av lågutbildade elever noteras, färre 
elever med akademisk utbildning jämfört med tidigare. 
SFI är en frivillig skolform som ingår i den kommunala vuxenutbildningen. 
Kommunen har ansvar att anordna SFI för de som har rätt till 
undervisningen. Dvs en person som fr o m andra kalenderhalvåret fyller 16 
år och är bosatt i landet; och saknar sådana grundläggande kunskaper i det 
svenska språket som utbildningen syftar till att ge. 
Utbildningsplikt gäller fr o m den l januari 2018 för de som har låg 
skolbakgrund och avser de som behöver utbildning på heltid för att klara av 
att etablera sig i samhället. 

För att se om sfi-utbildningen behöver förändras har regeringen nu tillsatt en 
utredning. Regeringen utser Karin Sandwall till särskild utredare. Karin 
Sandwall är i dag föreståndare på Nationellt centrum för svenska som 
andraspråk vid Stockholms universitet. 
Utredaren ska bland annat: 
- Utreda och föreslå hur det kan säkerställas att kommuner erbjuder 
individanpassad utbildning för nyanlända som omfattas av bestämmelserna 
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, inklusive de som 
omfattas av utbildningsplikt. 
- Utreda om en utökning av den garanterade undervisningstiden inom sf1 
skulle kunna påskynda genomströmningen och övergången till andra 
utbildningar. I dag ska undervisningstiden i genomsnitt omfatta minst 15 
timmars undervisning i veckan under en fyraveckorsperiod. 
- Undersöka hur olika stödåtgärder kan användas för att elever ska nå målen 
med utbildningen och i högre grad kunna kombinera sfi med annan 
vuxenutbildning. 
- Föreslå hur kompetensen hos obehöriga sfi-lärare kan förbättras. 

Justerande sign f"~ Utdragsbestyrkande
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KOMMUN ~~~~ 

Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M), nämndsledamöterna 
Rune Kronkvist (S), Magnus Stridh (SD), Lars Sager (M) och Erik Ohlson 
(V). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Johanna Månsson, rektor SFI 

Justerandes sign j” Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 113 Dnr 2018-000327 600 

Ôppna sammanträden i Utbildningsnämnden. 
Diskussionspunkt. 

Sammanfattning 
Utvärdering och enkätundersökning tilldelades nämndsledamöterna vid 
utbildningsnämndens sammanträde. Av denna framgår följande; 
”Mars till augusti 2018 har utbildningsnämnden haft sina sammanträden 
öppna. På uppdrag av nämnden har nu detta utvärderats. 
En enkät skickades ut till 39 personer. Av dessa var 29 personer 
nämndsledamöter, 7 tj änstepersoner och 3 fackliga representanter. 20 svar 
inkom. 11 nämndsledamôter och 9 ur de övri ga två kategorierna svarade. 
På frågan om debattklimatet har påverkats av att sammanträdena varit öppna 
svarade 75% nej. De som ansåg att klimatet påverkats menade att 
diskussionerna blivit mer återhållsamma, antalet debattörer har minskat och 
det har blivit fler ideologiska inlägg i debatten. 

Det man tar upp som positivt med öppna sammanträden är främst är att man 
visar upp en öppenhet mot allmänheten, de som vill har möjlighet att ta 
direkt del av nämndens arbete, och att fler utbildningsfrågor har kommit upp 
i media. 

De negativa faktorer som lyfts är att öppenheten skulle kunna hämma 
debatten vid känsliga frågor om det kom många åhörare. Andra farhågor är 
att tj änstepersonernas redovisningar skulle kunna påverkas. Att öppenheten 
kan ge negativa konsekvenser på debattklimatet i form av att det uppstår en 
otrygghet och åsikter inte lyfts eller att mötet används för att få ut politiska 
åsikter i media. Några påtalar även att det organisatoriskt och praktiskt finns 
vissa svårigheter.” 

Bedömning 
Utvärderingen bygger på ett relativt litet svarsunderlag. Flera svaranden 
anser att det är svårt att utvärdera efter denna korta period då det inte varit 
några känsliga ärenden som behandlats och få besökare på sammanträdena. 

Justerandegsign x7 Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
F öreslås att redovisningen tas till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 1:e vice ordf Jan- 
Eric Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Lars Sager (M) 
och Christer Stenström (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar att öppna sammanträden förlängs 
mandatperioden ut. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) är negativ till öppna sammanträden och 
yrkar avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer de båda yrkandena mot varande 
och finner att utbildningsnämnden beslutat i enlighet med ordförandens 
förslag. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förlänga de öppna sammanträden 
mandatperioden ut; 

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten torn 
den 31 december 2018. 
Informationen på webben om Utbildningsnämndens 
Sammanträdestider kompletteras med information om att 
sammanträdena är öppna för allmänheten. 
Allmänheten har inte någon yttranderätt under nämndssammanträdet. 
Fotografering samt film- och ljudinspelning under sarmnanträdet är 
inte tillåtet. 
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Exp: 

KS/KF för kännedom 
Kommun]edningsförvaltningen SUS för kännedom 
Kommunikationsenheten 
Tobias Ekblad, F ch 
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Utbildningsnämnden 

§ 114 Dnr 2018-000335 624 

Halvårsrapport- avvikelser. Elevhälsans Medicinska 
Insats (EMI). Redovisning. 

Sammanfattning 
Bodil Östgård, Verksamhetschef EMI, uppger följande i sin rapport; 

”Enligt Utbildningsnämndens beslut skall inrapportering av avvikelser ske till 
nämnden varje halvår. 

Under tidsperioden 180101-180630 har det inkommit 24 avvikelser. 7 av dem 
gäller andra verksamheter. Ingen lex Maria anmälan har behövt göras.” 

Avvikelsema föranleder följande åtgärder; 
förbättrade rutiner 
ökad samverkan 
kontroll av joumalföring 
ny medicinsk utrustning 
förslag till förändrat baspro gram 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) efterfrågar föredragning minst en gång om 
året gällande inrapportering av avvikelser. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden tar rapporten till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledarnot Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Rapporten tas till dagens protokoll.

~ 
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Exp: 

Tobias__Ekblad, Fch 
Bodil Ostgârd, verksamhetschef EMI

~ 

Justerandeïi/çäÿî/ Utdragsbestyrkande



Sida R0 §:]hgx|)22';RADESPROTOKOLL 17(31) 

KOMMUN~ 
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§ 115 Dnr 2018-000277 O07 

Begäran om yttrande gällande Revisionsrapport: 
Granskning av kommunens arbete med integration. 
Fôrslag. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde för förslag till yttrande 
gällande revisionsrapport om granskning av kommunens arbete med 
integration. I skrivelsen redogörs för ärendets bakgrund; 

” EY har pâ uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun 
granskat kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen på ett 
ändamålsenligt sätt leder och samordnar det övergripande 
integrationsarbetet. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderas utbildningsnämnden, 
socialnämnden, äldrenämnden, fritid- och kulturnämnden och miljönämnden 
att: 

o Säkerställa att handlingsplaner upprättas för respektive nämnd utifrån 
integrationsstrategin. 

o Att uppföljning av integrationsarbetet sker i samband med 
årsredovisning. 

Utbildningsnämnden ska yttra sig om rapporten till revisionen senast den l 

september 2018.” 

Av yttrandet framgår följ ande; 
”När det gäller punkten ”S äkerställa att handlingsplaner upprättas för 
respektive nämnd utifrån integrationsstrategin” delar vi EY:s bild av att det 
idag inte finns någon tydlig koppling mellan integrationsstrategin, det 
systematiska utvecklingsarbetet och de aktiva integrationsinsatser som 
bedrivs inom utbildningsförvaltningen. De lokala planerna hänger inte 
tydligt ihop med den övergripande integrationsstrategin. 

Vad beträffar revisorernas slutsats att uppföljning av integrationsarbetet ska 
redovisas i samband med årsredovisning kan vi konstatera att EY även där 
funnit en brist. Vi beskriver i årsredovisningen vilka insatser inom området
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integration som gôrs, men vi pekar inte på kopplingen till integrations- 
strategin, vilket försvårar en övergripande uppföljning av hur framgångsrikt 
arbetet kopplat till integrationsstrategin varit. 

Slutsats: Vi behöver inom utbildningsförvaltningen utveckla och förstärka 
arbetet med att säkerställa att integrationsstrategin införlivas i verksamhetens 
handlingsplan samt att en tydlig uppföljning görs och presenteras i 

kommande årsredovisningar. 

Integrationsstrategin ska revideras hösten 2018. I Samband med det arbetet 
vill vi betona vikten av att den revisionen görs i nära samarbete med alla 
förvaltningar. Detta för att säkerställa att integrationsstrategin blir en naturlig 
del i den kedja som utgör mål- och resultatstyrning i Ronneby kommun.” 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet och antar svaret 
som sitt eget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande och antar 
svaret som sitt eget. 

Exp: 

Revisionen 
Tobias Ekblad, F ch 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Tommy Ahlquist, kommunstrateg FK
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§ 116 Dnr 2018-000341 678 

Begäran om remissyttrande betr ansëkan om 
planbesked pâ fastigheterna Svenstorp 2:9 och 
Svenstorp 14:5 i Bräkne-Hoby, Ronneby kommun. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogjorde för förslag till yttrande 
gällande planbesked för fastigheterna Svenstorp 2:9, 14:5 i Bräkne-Hoby. 
Av yttrandet framgår följ ande; 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har skickat en remiss beträffande ansökan 
om planbesked på fastigheterna Svenstorp 2:9 och Svenstorp 14:5 i Bräkne- 
Hoby, Ronneby kommun. Ansökan avser gruppbyggda bostäder och 
möjlighet till förskola inom redan detaljplanelagd mark för träindustri. 
Utifrån ansökan om planbesked fattar kommunen beslut om en detaljplan ska 
arbetas fram för projektet eller inte. Remissen avser att inhämta kunskap som 
kan vara viktig för ett kommande detaljplanearbete. 

Yttrandet ska vara miljö- och byggnadsförvaltningen tillhanda senast den 3 
september, märkt med diarienummer 201 8/ l 55. 

Bedömning 
Ronneby kommun har enligt prognos ett fortsatt stort behov av 
förskoleplatser, vilket också gäller Bräkne-Hoby. Utifrån det behovet ställer 
vi oss positiva till att planbesked beviljas. I processen är det dock av största 
vikt att det säkerställs att marken lämpar sig för förskoleverksamhet, både 
avseende kontroll av eventuella gifter i marken samt att säkerhet garanteras 
då området ifråga ligger nära järnvägen och Backarydsvägen. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet och antar svaret 
som sitt eget. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lars 
Sager (M), Rune Kronkvist (S), Erik Ohlson (V) och Lova Necksten 
(MP);samt ersättaren Martin Engelsj ö (M). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar tillägg till föreslagen 
beslutsfonnulering enligt följ ande; 

Utbildningsnämnden anser att det bör finnas lämpligare placeringar för 
byggnation av förskola än det området pg a trafiksituationen och den tidigare 
markanvändningen; samt att även utomhusmiljön för förskola beaktas. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall till förslaget. 

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) ställer sig bakom nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) tilläggsyrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande 
gällande planbesked för Svenstorp 2:9 och Svenstorp 14:5 i Bräkne-Hoby, 
med tillägget att utbildningsnämnden anser att det bör finnas lämpligare 
placeringar för byggnation av förskola än det området pg a trafiksituationen 
och den tidigare markanvändningen; samt att även utomhusmiljön för 
förskola beaktas. 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Tobias Ekblad, Fch 
Maria Sjöholm, kvalitetsutvecklare 
Peter Robertsson, tf Stadsarkitekt 
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§ 117 Dnr 2018-000329 600 

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 2019. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Föreliggande förslag till Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 
överlämnas till nämnden för fastställande; 
24 januari 22 augusti 
21 februari 19 september 
21 mars 17 oktober 
18 april 14 november 
16 maj 12 december 
13 juni 

Bedömning 
Nämndssammanträdena är förlagda till torsdagar, vilket är den veckodag 
som inom Utbildningsförvaltningen är utsedd till utbildnings-, 
sammanträdes- och konferensdag. 
Sammanträdesdatumen för Utbildningsnämnden är synkroniserade med 
Förvaltningssamverkansgruppens sammanträden. Samråd har skett med 
Miljö- och byggnadsnämnden; samt tagits upp till diskussion i SUS-enhetens 
Nämndsekreterargrupp. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag som sitt eget och 
fastställer Utbildningsnämndens Sammanträdestider för år 2019. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nänmdsledamôterna 
Christer Stenström (M) och Lars Sager (M). 

”ÅZ7 
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Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till Sammanträdestider 
för år 2019. 

Exp: 

Nämndsledamöter och ersättare 
Förvaltningssamverkans gruppen 
Informationsenheten 
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§ 118 Dnr 2018—OO0021 O26 

Personal och arbetsmiljöfrågor augusti 2018 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad infonnerade kort kring förändring vad gäller 
rektorstj änster inom skolledarna. 
Vidare informerade förvaltningschefen från MBL-förhandling i 

Förvaltningssamverkans gruppen 2018-08-20 gällande ôverflyttning av 
skolskôterskor till ROS-Teamet. Chef for skolsköterskorna fr o m den l 

september 2018 blir Sofia Wildros. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Sofia Wildros, chef ROS-Teamet 
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§ 119 Dnr 2018—O0O023 602 

Kurser och konferenser augusti 2018. 

Sammanfattning 
Pro gramblad för hösten 2018 från Ronneby Kulturskola, Scenkonst för barn 
och unga, utdelades till nämndsledamöter och ersättare. 

Inbjudan från Lärarförbundet gällande politikerutfrågning den l september 
2018 på Ronneby torg; om skola, förskola och fritidshem i Ronneby 
kommun delgavs. ' 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 120 Dnr 2018-000022 600 

Fërvaltningschefens Rapporter augusti 2018 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad infonnerade kort från föredragning i KS au 
och Budgetberedning angående utbildningsförvaltningens underskott. Begärt 
tilläggsäskande har återremitterats till utbildningsnämnden för genomlysning 
och återrapportering vid Tertial 2. Prioritering önskas betr äskandena varför 
detta kommer upp som ett ärende i utbildningsnämnden framöver. 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) är tveksam till om KS au kan ge uppdrag 
till förvaltningschefer utan att lyfta det i Kommunstyrelsen. 

Närnndsledamot Lova Necksten (MP) lyfte fråga kring 1:1 utbildningen, 
grön flagg vid Parkdala förskola och kontaktpolitiker för detta i UN, 
lekplatsers utformning och underhåll samt ev användande av övervåningen 
på Parkdala förskola. 

Tjänstgörande ersättare Jonatan Glader (C) lyfte fråga kring framförd kritik 
gällande särskolan i Kallinge och hur organisationen där är uppbyggd. 
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att skolområdeschefen håller i 

processen där man ser närmare på bl a arbetsmiljön. 

Förvaltningschef Tobis Ekblad redogjorde avslutningsvis för lägesrapport 
inom förskolan. Situationen enligt denna är ansträngd. Därutöver står 28 
elever i kö till grundskolan (F-6). 
Vad gäller förskolan saknas platser i Saxemara redan nu i augusti. De barn 
som finns i kön kan förhoppningsvis erbjudas plats på andra förskolor i 

kommunen. Nya platser kan erbjudas i Saxemara först under ht 2019. 
Äskanden om utökning inom förskolan har lämnats till Kommunstyrelsen 
avseende Espedalsskolan, Junibacken med flera. Ärendet hänsköts från KS 
till Tekniska förvaltningen för kostnadsberäkning. Något beslut har inte 
tagits i ärendet av Kommunstyrelsen. 
Utöver svårigheter med placeringar råder även personalbrist. Såväl inom 
förskolan som grundskolan. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordföranden J an-Erik Wildros (S), 
nämndsledamôterna Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP) och Lars Sager 
(M), samt tjänstgörande ersättare Jonatan Glader (C). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch
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§ 121 Dnr 2018-000025 000 

Delgivningar augusti 2018 

Sammanfattning 

2018.224 - O41 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-06-05 (KS §l59z20l 8): 
Tertialrapport 2018-04-30 (Tertial l). 

20l7.l3l -047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för utbildning som kombineras 
med traineejobb eller tidsberänsad anställning inom hälso- och sjukvård 
och äldreomsorg - Beslutsår 2017. 

2017.269 — 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i 

yrkesämnen för år 2017. 

2018.1 12 - 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för skolhuvudmän om 
inrättande av karriärsteg för lärare för 2017/2018. 

2018.200 - 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag for mindre barngrupper i 

förskolan för år 2018/2019. 

2018.62 - 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för höjda löner till lärare och 
vissa andra personalkategorier för 2017/2018.
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2018.190 - O47 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag till skolhuvudmän för insatser 
inom ramen för samverkan för bästa skola och för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända för 2017/2018. 

201 8.179 - 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för kostnader för samordnare 
av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever för 
201 8. 

2018.120 - 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för entreprenörskap i skolan- 
huvudmän för 2018. 

2018.171 - O47 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag gymnasial lärlingsutbildning 
för år 2018. 

2018.110 - O47 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag for Lärarlyftet II VT20l8. 

2018.201 - 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för ökad jämlikheti 
grundskolan för år 2018. 

2018.82 — 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag omsorg under tid då förskola 
eller fritidshem inte erbjuds för år 2018. 

2018.269 — 047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för personalförstärkning i 

skolbibliotek för 2018/2019.
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2018.193 -047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för fler anställda i lågstadiet 
för 2018/2019. 

2018.192 -047 
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 
2018/2019. 

2018.331 — 114 
Polisanmälan avs skadegörelse genom brand 2018-06-08, 
Kallingeskolan, Ronneby kommun (Dnr K698668-18). 

2018.344 — 114 
Polisanmälan avs skadegörelse genom brand 2018-06-15--17, 
Sjöarpsskolan, Bräkne-Hoby, Ronneby kommun (Dnr K746278-18). 

2018.356 — 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-06-20. Stadshuset, 
Ronneby (KF 6137:2018); Anhâllan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden, Julia Gustafsson (L). 

2018.202 - 606 
Skolinspektionen: Beslut avs uppföljning av Skolinspektionens beslut om 
att lämna anmälan lll Ronneby kommuns klagomålshantering. 

2017506-619 
Region Blekinge: Beslut om bidrag till Ronneby Kulturskolas projekt 
Utökad Skolbio. 

20l8.l24-630
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Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-06-20, Stadshuset, 
Ronneby (KF 5152:2018); Behov av nya förskoleplatser i Ronneby 
kommun. 

2018.174—616 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-06-20, Stadshuset, 
Ronneby (KF 6153:2018); Organisation av nyanländas lärande. 

2018.334 — 619 
Kulturrådet: Beslut avs fördelning av bidrag inom ramen för statsbidrag 
till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet för 
läsåret 2018/2019. 

2018.189—619 
Skolinspektionen: Avslagsbeslut gällande Ansökan från Academy of 
Music and Business Education Tingsryd AB om godkännande som 
huvudman för en utökning av befintlig fristående gymnasieskolan AMB i 

Tingsryd fr om läsåret 2019/2020 (Dnr 32-2018:1172). 

2018.146 — 619 
Skolinspektionen: Avslagsbeslut gällande Ansökan om godkännande 
som huvudman för särskild variant av gymnasieutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd kommun fr o m lå 
2019/2020. Academy om Music and Business Education Tingsryd AB. 
(Dnr 32-2018:1176) 

Protokoll från F örvaltningssamverkans gruppen 201 8-06-1 l 

Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 8-08-20 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

BUNT Science Kids: Seminarium 2018-09-28 Små barns hjärnor och 
lekfullt lärande - Från ord till handling.
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§ 122 Dnr 2018-000024 002 

Delegationer augusti 2018 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2018-06-14_ 
2018-06-28 , delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2018-03-29- 
2018-06-18, delegationsbeslut for Skolområde Kallinge 2018-05-18-2018- 
06-25 samt delegationsbeslut för Skolområde GyV 2018-06-12——2018-06- 
28, cirkulerade under nämndssammanträdet. 
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