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Sammanträdesdatum KOMMUN 2017-12-18 

Utbildningsnämnden 
Plats 00h tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kommun kl. 08:30-10.35 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2017-12-21 
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Sekreterare Paragrafer 1 69-1 80 
RosMarie Ronnehed 
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ANSLAGIBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-12-18 

Datum dâ anslaget sätts upp 2017-12-21 

Datum då anslaget tas ned 2018-01-15 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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Lennarth Fôrberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordfërande 
Silke Jacob (C) §§177--180 
Lennart Gustafsson (L) 
Jan-Eric_:_Wildros (S), 2:e vice ordfôrande 
Stefan Osterhof (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

Jonatan Glader (C) 
Johnny Håkansson (S) 
Ingrid Karlsson (S) 
Håkan Abramsson (SD) 

§§ 1 69--1 76 

Kenth Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Julia Gustafsson (L) 
Jonatan Glader (C) 
Margareta Håkansson (RP) 
Anna-Karin Wallgren (S) 

§§177-180 

Tobias Ekblad, fôrvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN 
Anna Kristensen, nämndsekreterare ÄN 
Gunilla Johansson, ekonom 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 

Fredrika Ter-Borch Bjurek, Lärarnas Riksförbund 
Sonja Stranne, Lärarförbundet 
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
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Utbildningsnämnden 

§ 169 Dnr 2017-000495 610 

Internkontrollplan fôr Utbildningsnämnden 2018. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde kort för strukturen i det av 
kvalitetsutvecklarna framtagna förslaget till internkontrollplan för 
Utbildningsnämnden år 2018. Utbildningsnämndens ledamöter har tidigare fått 
information kring arbetsprocessen med internkontrollplanen vid 
nämndsammanträdet i november 201 7. 
Kvalitetsutvecklama Annika Forss och Krister Svensson redogjorde för förslag 
till intemkontroll för Utbildningsnämnden 2018. En annorlunda struktur har 
framtagits, där fem nya processområden föreslås: Rekrytering, Bemanning, 
Processer och rutiner (utgörs av två delar) samt IT-system. Redogörelse gavs 
kring processen med framtagning av riskanalys/värden för de olika 
processområdena. Internkontrollplanens kontrollmoment genomgicks och 
kommenterades. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås anta förslag på internkontrollplan 2018. 

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), nämndsledamötema Lova Necksten 
(MP), Lars Sager (M) och Magnus Stridh (SD). 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) föreslår att beslutsformuleringen ändras till att 
Utbildningsnämnden föreslås, utifrån tidigare presenterad bruttolista, anta förslag 
på internkontrollplan 2018. 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) lyfte fråga gällande den avgiftsfria skolan. 
En återrapportering vid nämndssammanträdet i februari månad 2018 kring den 
avgiftsfria skolan; och hur den fångas upp via klagomålsrutinen föreslås.
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag på internkontrollplan för 2018, 
utifrån tidigare presenterad bruttolista, och fastställer densamma. 
Uppdrogs ât Utbildningsförvaltningen att vid nämndssammanträdet i februari 
månad 2018 ge en lägesrapport kring den avgiftsfria skolan; och hur den fångas 
upp Via klagomålsrutinen. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2017-000523 106 

Begäran om remissyttrande gällande Blekinge 
Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020. Förslag. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) redogjorde inledningsvis för historiken i 

ärendet. Vid föregående nämndssammanträde 2017-11-16 delgavs 
nämndsledamöterna information om Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 
2018-2020 ( Hänv N§158:201 7) . Utbildningsnämnden har getts tillfälle att yttra 
sig i ett interr1remissförfarande till kommunstyrelsen. 

I det av bitr förvaltningschef Inger Hjorts framtagna förslag till yttrande framförs 
följande; 

l. I dokumentets inledning finns ett flertal olika syftes-formuleringar, vilket 
ger en otydlighet för läsaren gällande vad strategin egentligen ska uppnå, 
och en osäkerhet i hur de förslag på åtgärder som kommer senare, ska 
förstås. 

I stycket om regional tillväxtpolitik, beskrivs att denna strategi ska nå nya 
strategiska framgångar när det gäller kompetensförsörjning. Vilka är de 
tidigare strategiska framgångarna, det vill säga — Vad tar man avstamp i? 
Jämställdhet, inkludering och mångfald tas upp vid många tillfällen, men 
de upplevs ”påhängda” och inte genuint integrerade i 

fokusområdena/åtgärdema. När syftet med jämställdhet, inkludering och 
mångfald presenteras på s 9, kan vi inte se att någon av dessa tre punkter 
är syften med jämställdhet osv. Snarare medel för att uppnå jämställdhet. 
På flera ställen talas det om att ”det ska göras analyser av 
arbetsmarknadens kompetensbehov”. Arbetsförmedlingens egna 
prognoser nämns inte här, trots att Arbetsförmedlingen är medlem i den 
strategiska kompetensförsörjningsgruppen. Det framgår inte om Region 
Blekinge ska göra egna undersökningar av kompetensbehov (”i samverkan 
med AF”, står det på ett ställe), och i så fall hur dessa förhåller sig till 
AF:s egna, eller om det ska göras stickprov och/eller fördjupningar med 
utgångspunkt i AF:s analyser. Här ser Vi ett behov av att veta mera om 
vilka undersökningar det är som ska göras och vad de syftar till att få 
fram, kopplat till det AF redan gör.
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Utbildningsnämnden 

5. F okusomräde 1 Strategisk utbildningsplanering: Detta är ett mycket 
viktigt område, men uppenbara svårigheter finns kring faktisk samverkan 
(utvecklat under pkt 8 nedan). Här bör lämpligen flexibla lärrnetoder 
nämnas. Vi kommer inte att kunna lösa alla våra kompetensbehov av egen 
kraft i Blekinge, utan måste samverka med andra aktöreri landet. Detta 
betyder att vi kan utnyttja modern teknik och modern pedagogik, som gör 
det möjligt för en Blekingebo att, utan att behöva flytta, studera en 
utbildning vars huvudman inte finns i Blekinge. Flexibla lärmetoder 
nämns under fokusområde 4, vilket är positivt, men det är minst lika 
vikti gt i område l, eftersom det så ofta handlar om högskoleutbildningar, 
som vi faktiskt inte har möjlighet att få till stånd på plats i Blekinge. 
Lärarutbildningar är ett sådant område där stor brist på utbildad 
arbetskraft finns idag och under överskådlig tid framöver. 

6. Fokusområde 2 Rekrytering, attraktiva arbetsgivare och talangattraktion: 
Här önskar vi att man också något mer lyfter vikten av tillgång till 
fortbildning. Det torde vara en väldigt viktig aspekt för en arbets givares 
attraktivitet. Erbjudandet till medföljande bör förutom arbete, 
kompletteras med möjlighet till studier. 

7. Fokusområde 4 Livslångt lärande: Det sägs inte uttryckligen, men texten 
kan tolkas som att detta område behandlar fortbildning, alltså kortare 
utbildningsinsatser för personer som redan är i arbete och behöver 
utvecklas inom sitt område. Det kan även innebära högskolekurser eller 
uppdragsutbildningar, vilket bör förtydligas. Strategin nämner frågan att 
utveckla valideringsmodeller för Blekinge (s 19) Ska Blekinge verkligen 
ha egna modeller för detta? Eller är detta endast en felfonnulering? 

8. En grundproblematik som inte adresseras tillräckligt är styrningen av hela 
detta arbete. Samverkan mellan aktörer är inte så lätt att ñrammana - om 
aktörema inte själva ser ett behov av denna samverkan. Kunskapskällan i 

Ronneby har varit med i detta arbete och sett att det funnits stora problem 
i denna fråga. Den föreslagna kompetensförsörjningsstrategin, hade 
behövt bemöta denna problematik med tydligare formuleringar kring vad 
nyttan är för de olika aktörerna. Det räcker inte att säga att samverkan och 
dialog är bra och det ska vi ha mera av - man måste också tydligare Visa 
varför det är bra, också ur aktörernas perspektiv. Eftersom Region 
Blekinge inte har några formella styrmedel för att uppnå samverkan, bör 
man hitta och Visa på andra vägar.
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Utbildningsnämnden 

Fôrslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås anta föreliggande förslag till sitt eget remissvar till 
kommunstyrelsen. 

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) del ger nämndsledamötema förslag på tillägg 
till rubricerade punkter, där föreslagna punkter numreras 1-3 följt av de i 

yttrandeförslaget uppförda punkterna som numreras 4-1 1. 

Ärendet bordläggs kl 09.10 för att återupptas på nytt kl 09.45. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden kan 
bifalla bitr Fch Inger Hjorts förslag till yttrande; med ordförandens tillägg enligt 
nedan; 

Ny 1 

Utbildningsnämnden delar den uppfattning som framförs på sidan 4 i strategin, att 
kompetensbrist utgör länets största tillväxthinder och nämnden anser att det är en 
utmaning som kräver samarbete, dels mellan myndigheter och dels mellan 
arbetsgivarna och det offentliga. En del av utmaningen li gger i att förutse 
framväxten av helt nya arbeten och förändringar i kompetenskrav för att kunna 
fortsätta arbeta i befintliga jobb. Den bästa bedömningen av framtida behov torde 
finnas hos arbetsgivarna, varför deras aktiva deltagande är mycket viktigt. 

NLZ_ 
Vidare anser utbildningsnämnden att det finns risk att validering och snabbspår 
endast hjälper arbetssökande att få sitt första jobb och att den sökande, senare i 

karriären kan hämmas av att ha tilldelats sina meriter på annat sätt än huvuddelen 
av dem som vederbörande kommer att konkurrera med på arbetsmarknaden. Det 
är därför vikti gt att validering och snabbutbildning sker av samma myndigheter 
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Utbildningsnämnden 

som skulle ha examinerat personen i en reguljär utbildning och att Valideringen 
inte ger tillträde till endast en del av arbetsmarknaden. Detta kan inträffa om 
validering sker hos enskilda arbetsgivare och inte är giltiga hos alla i branschen. 

Nm 
Regeringens avsikt med att etablera kompetensplattforrnarna 2010 var att stärka 
samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och 
utbildningspolitiken. De ska således bidra till ökad kunskap och översikt inom 
kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, samordning av behovsanalyser 
inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, samverkan kring 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering och ökad kunskap om utbud och 
efterfrågan av utbildningsforrner. 
Det är värt att notera att regionerna har olika inriktningar för sina 
kompetensplattforrnar. I vissa regioner innebär kompetensplattforrnen en särskild 
organisation som genomför olika insatser för att utveckla 
kompetensförsörjningen. I andra regioner är det snarare frågan om ett strukturerat 
samarbete som innebär att olika aktörer träffas återkommande för att diskutera 
kompetensförsörjningsfrågor. Region Blekinge förefaller ha valt den senare 
vägen, som en följd av det övergripande uppdrag som regionens medlemmar har 
valt att ge den. 
Region Blekinge arbetar således med översikt, samordning och samverkan. Den 
har inga möjligheter att föreskriva hur andra myndigheter ska bidra till att 
strategin uppnås utan kan bara lita till att dessa väljer att bidra. 
Mot bakgrund av kompetensförsörjningens strategiska betydelse för länet finns 
anledning för Region Blekinge att överväga att hos medlemmarna söka ett utökat 
uppdrag vad gäller ledning av det direkta arbetet för att förbättra 
kompetensförsörjningen. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att Utbildningsnämnden bifallit 
föreliggande förslag till yttrande inkl tillägg (punkt 1—1 1) enligt följande; 

l. Utbildningsnämnden delar den uppfattning som framförs på sidan 4 i 

strategin, att kompetensbrist utgör länets största tillväxthinder och 
nämnden anser att det är en utmaning som kräver samarbete, dels mellan 
myndigheter och dels mellan arbetsgivarna och det offentliga. En del av 
utmaningen ligger i att förutse framväxten av helt nya arbeten och 
förändringar i kompetenskrav för att kunna fortsätta arbeta i befintliga 
jobb. Den bästa bedömningen av framtida behov torde finnas hos 
arbetsgivarna, varför deras aktiva deltagande är mycket viktigt.
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2. Vidare anser utbildningsnämnden att det finns risk att validering och 
snabbspår endast hjälper arbetssökande att få sitt första jobb och att den 
sökande, senare i karriären kan hämmas av att ha tilldelats sina meriter på 
annat sätt än huvuddelen av dem som vederbörande kommer att 
konkurrera med på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att validering 
och snabbutbildning sker av samma myndigheter som skulle ha 
examinerat personen i en regulj är utbildning och att valideringen inte ger 
tillträde till endast en del av arbetsmarknaden. Detta kan inträffa om 
validering sker hos enskilda arbetsgivare och inte är giltiga hos alla i 

branschen. 

Regeringens avsikt med att etablera kompetensplattforrnarna 2010 var att 
stärka samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken. De ska således bidra till 
ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och 
utbildningsområdet, samordning av behovsanalyser inom 
kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, samverkan kring 
kompetensförsörjning och utbildningsplanering och ökad kunskap om 
utbud och efterfrågan av utbildningsforrner. 
Det är värt att notera att regionerna har olika inriktningar för sina 
kompetensplattfonnar. I vissa regioner innebär kompetensplattformen en 
särskild organisation som genomför olika insatser för att utveckla 
kompetensförsörjningen. I andra regioner är det snarare frågan om ett 
strukturerat samarbete som innebär att olika aktörer träffas återkommande 
för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor. Region Blekinge förefaller 
ha valt den senare vägen, som en följd av det övergripande uppdrag som 
regionens medlemmar har valt att ge den. 
Region Blekinge arbetar således med översikt, samordning och 
samverkan. Den har inga möjligheter att föreskriva hur andra myndigheter 
ska bidra till att strategin uppnås utan kan bara lita till att dessa välj er att 
bidra. 
Mot bakgrund av kompetensförsörjningens strategiska betydelse för länet 
finns anledning för Region Blekinge att överväga att hos medlemmarna 
söka ett utökat uppdrag vad gäller ledning av det direkta arbetet för att 
förbättra kompetensförsörjningen. 

I dokumentets inledning finns ett flertal olika syftes-forrnuleringar, vilket 
ger en otydlighet för läsaren gällande vad strategin egentligen ska uppnå, 
och en osäkerhet i hur de forslag på åtgärder som kommer senare, ska 
förstås.
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. I stycket om regional tillväxtpolitik, beskrivs att denna strategi ska nå nya 
strategiska framgångar när det gäller kompetensförsörjning. Vilka är de 
tidigare strategiska framgångarna, det vill säga - vad tar man avstamp i? 

. Jämställdhet, inkludering och mångfald tas upp vid många tillfällen, men 
de upplevs ”påhängda” och inte genuint integrerade i 

fokusområdena/åtgärderna. När syftet med jämställdhet, inkludering och 
mångfald presenteras på s 9, kan Vi inte se att någon av dessa tre punkter 
är syften med jämställdhet osv. Snarare medel för att uppnå jämställdhet. 

. På flera ställen talas det om att ”det ska göras analyser av 
arbetsmarknadens kompetensbehov”. Arbetsförmedlingens egna 
prognoser nämns inte här, trots att Arbetsförmedlingen är medlem i den 
strategiska kompetensförsörjningsgruppen. Det framgår inte om Region 
Blekinge ska göra egna undersökningar av kompetensbehov (”i samverkan 
med AF”, står det på ett ställe), och i så fall hur dessa förhåller sig till 
AF:s egna, eller om det ska göras stickprov och/eller fördjupningar med 
utgångspunkt i AF:s analyser. Här ser vi ett behov av att veta mera om 
vilka undersökningar det år som ska göras och vad de syftar till att få 
fram, kopplat till det AF redan gör. 

. Fokusområde l Strategisk utbildningsplanering: Detta år ett mycket 
viktigt område, men uppenbara svårigheter finns kring faktisk samverkan 
(utvecklat under pkt 8 nedan). Här bör lämpligen flexibla lärmetoder 
närrmas. Vi kommer inte att kunna lösa alla våra kompetensbehov av egen 
kraft i Blekinge, utan måste samverka med andra aktörer i landet. Detta 
betyder att vi kan utnyttja modern teknik och modern pedagogik, som gör 
det möjligt för en Blekingebo att, utan att behöva flytta, studera en 
utbildning vars huvudman inte finns i Blekinge. Flexibla lärmetoder 
nämns under fokusområde 4, vilket är positivt, men det är minst lika 
viktigt i område l, eftersom det så ofta handlar om högskoleutbildningar, 
som vi faktiskt inte har möjlighet att få till stånd på plats i Blekinge. 
Lärarutbildningar är ett sådant område där stor brist på utbildad 
arbetskraft finns idag och under överskådlig tid framöver. 

. Fokusområde 2 Rekrytering, attraktiva arbetsgivare och talangattraktion: 
Här önskar vi att man också något mer lyfter vikten av tillgång till 
fortbildning. Det torde vara en väldigt viktig aspekt för en arbetsgivares 
attraktivitet. Erbjudandet till medföljande bör förutom arbete, 
kompletteras med möjlighet till studier. 

Justerandes sign 

(‚ja 

Utdragsbestyrkande

~
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Utbildningsnämnden 

10. F okusornråde 4 Livslångt lärande: Det sägs inte uttryckligen, men texten 
kan tolkas som att detta område behandlar fortbildning, alltså kortare 
utbildningsinsatser för personer som redan är i arbete och behöver 
utvecklas inom sitt område. Det kan även innebära högskolekurser eller 
uppdragsutbildningar, vilket bör förtydligas. Strategin nämner frågan att 
utveckla Valideringsmodeller för Blekinge (s 19) Ska Blekinge verkligen 
ha egna modeller för detta? Eller är detta endast en felforrnulering? 

ll. En grundproblematik som inte adresseras tillräckligt är styrningen av hela 
detta arbete. Samverkan mellan aktörer är inte så lätt att frammana - om 
aktörerna inte själva ser ett behov av denna samverkan. Kunskapskällan i 

Ronneby har varit med i detta arbete och sett att det funnits stora problem 
i denna fråga. Den föreslagna kompetensförsörjningsstrategin, hade 
behövt bemöta denna problematik med tydligare formuleringar kring vad 
nyttan är för de olika aktörerna. Det räcker inte att säga att samverkan och 
dialog är bra och det ska vi ha mera av - man måste också tydligare Visa 
varför det är bra, också ur aktörernas perspektiv. Eftersom Region 
Blekinge inte har några formella styrmedel för att uppnå samverkan, bör 
man hitta och visa på andra vägar. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande (p. 1—1 1, enligt 
rev.punktlista.) 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Inger Hj ort, bitr Fch 
Lennarth F ôrberg, Nordf UN 
Katarina Johansson, Region Blekinge FK

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

l 
am

i
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§ 171 Dnr 2017—OO0542 041 

Uppfôljning av budget 2017, november. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för den av Ekonomienheten 
framtagna prognosen för november månad, redovisande ett pro gnostiserat 
underskott motsvarande -4 492 Tkr. 
Av budgetkommentarerna framgår att den största nettoavvikelsen finns under 
grundskola, ökade kostnader för elever i fristående skolor (IKE), kostnader för 
placering av elever utanför tätorten samt elever med behov av särskilt stöd. 
Prognosen för IKE (fristående verksamheter) avviker negativt mot budget och 
underskottet för IKE uppgår till ca -3,8 Mkr netto. 
Ett avslag från Migrationsverket for vårens sökta medel med l 642 Tkr gör att 
höstens prognos för migrationsintäkter blir ännu mer osäker än tidigare. 
Cheferna har fått direktiv om att göra de effektiviseringar som är möjliga, ex 
bedöma behovet av inköp under resten av året, pröva alla behov av nyanställ- 
ningar mm. 
En enkätundersökning ställd till skolledarna gällande konsekvenser för 
verksamheterna/påverkan av restriktivitet i budgetarbetet, kommer att ske efter 
årsskiftet. 

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 nämndsledamötema Lennart 
Gustafsson (L) och Lars Sager (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll.

~ 

Justerandes sign " Utdragsbestyrkande 

l W ~
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Exp: 

Tobias Ekblad, F ch 
Ekonomienheten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 172 Dnr 2017-000524 004 

Förslag till revidering av Arkivbeskrivning och 
Arkivförteckning för Utbildningsnämnden, Ronneby 
Kommun. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för av nämndsekreterare RosMarie 
Ronnehed framtaget förslag till reviderad arkivbeskrivning och arkivförteckning 
för Utbildningsnämnden. 
Förändringarna består av viss revidering avseende organisations- och 
verksamhetsbeskrivningen, samt inskränkningar gällande lokalt arkivrum (E124) 
då det gäller slutförvaring av dokumentation sex år och äldre. 
sistnämnda förändringar specifieras i närsluten arkivfôrteckning. 

Fôrslag till beslut 
Nämnden föreslås fastställa föreslagen revidering av arkivbeskrivning och 
arkivförteckning för Utbildningsnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot Lars 
Sager (M). 

Beslut 

Nämnden bifaller föreliggande förslag till revidering och fastställer 
Arkivbeskrivning och Arkivförteckning för Utbildningsnämnden. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Anders Karlsson, kommunarkivarie 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 

Justerandes sign 

*ufo 

Utdragsbestyrkande/
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Helena Carlberg-Andersson, handläggare FK 
Helen Svensson, handläggare FK

~ 

Justerandes sign 

Lplrl/l 
l l 

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 173 Dnr 2017-000525 600 

Svar på Skolinspektionens granskning av huvudmannens 
(UN) klagomålsrutiner. Förslag. 

Sammanfattning 
Senast den 15 januari 2018 ska Ronneby kommun redovisa till Skolinspektionen 
vilka åtgärder som vidtagits utifrån de två utvecklingsområden som 
Skolinspektionen identifierat i sin kvalitetsgranskning. Dessa tvâ områden är 
”huvudmannens skriftliga rutiner för klagomålshantering” samt ”huvudmannens 
analys av klagomål”. 

Bedömning 
Vad gäller området ”Huvudmannens skriftliga rutiner för klagomålshantering” 
kan vi konstatera att vi behöver utveckla rutinerna så att det tydligare framgår 
vem som är ansvarig för att ta emot, hantera och utreda klagomålsärenden. För att 
synliggöra den processen kommer vi att utarbeta att flödesschema. I den 
processen kommer vi att titta på de goda exempel som Skolinspektionen lyfter 
fram i sin rapport. Nästa steg blir därefter att göra rutinerna kända i alla 
verksamheter och på alla nivåer så att det tydligt framgår vilka ärenden som ska 
skickas vidare i informationskedj an. 

Det andra identifierade området är huvudmannens analys av klagomål. Hår kan vi 
konstatera att det idag inte finns rutiner för att sammanställa och analysera 
inkomna klagomål. Det är en brist genom att vi därigenom inte heller kan 
identifiera såväl framgångsfaktorer som utvecklingsmöjligheter. Vi kommer 
därför att ta fram en rutin för hur vi väver in den övergripande analysen av 
klagomål i vårt systematiska kvalitetsarbete. 

I svaret till Skolinspektionen kommer det att framgå vilka åtgärder vi vidtagit för 
att komma tillrätta med dessa brister. Det skolinspektionen vill få klargjort är dels 
vad vi hitintills vidtagit för åtgärder och dels vad vi har för plan inför 2018 
gällande det fortsatta utvecklingsarbetet kopplat till klagomålshanteringen. 

Sammanfattningsvis kommer svaret att innehålla följ ande delar: 

Justerandes sign 

lr* 

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Det här har vi gjort 
Vi har tagit till oss de brister som Skolinspektionen har identifierat i 

kvalitetsgranskningen av huvudmannens klagomålshantering i Ronneby kommun. 
En ansvarig på förvaltningen har därför utsetts för att driva det fortsatta arbetet 
med att förbättra rutinerna och det systematiska förbättringsarbetet kopplat till 
huvudmannens klagomålshantering i Ronneby kommun. 
Vi har studerat Skolinspektionens slutrapport "Lokal klagomålshantering - för 
snabb hjälp till eleverna” (Skolinspektionen 2017) och där identifierat ett flertal 
goda exempel som ska införlivas i det fortsatta arbetet. 
Ledningsgruppen på förvaltningen har tillsammans arbetat fram ett förslag på ett 
processflöde gällande klagomålshanteringen. 

Det här tänker vi göra 
Säkerställa att de nya rutinerna blir kända och förankrade i alla verksamheter. 
Utarbeta fler kanaler för att göra rutinen känd och lättillgänglig för alla 
vårdnadshavare och alla barn och elever. 
I den nya rutinen ingår regelbundna träffar där kvalitetsteamet och områdeschefer 
analyserar inkomna klagomål och identifiera möjliga utvecklingsornråden. Detta 
för att säkra att uppföljning genomförs på huvudmannanivå. 

En struktur ska arbetas fram där kategorisering av inkomna klagomål ska 
fastställas. 

Säkerställa att klagomålshanteringen införlivas i såväl rektorernas årshjul på 
skolenhetsnivå som på övergripande huvudmannanivå. 
I januari 2019 kommer den nya rutinen att utvärderas. 
Skolinspektionens granskningsrapport kommer att skickas ut digitalt till 
utbildningsnämndens ledamöter. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom svaret till Skolinspektionen 
enligt ovanstående redovisning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M), nämndsledamöterna Lars 
Saer (M), Lova Necksten (MP) och Christer Stenström (M). 

Justerandes sign

W 
Utdragsbestyrkande
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Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och ställer sig bakom svaret till 
Skolinspektionen enligt ovanstående redovisning. 

Exp: 

Skolinspektionen 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

Justerandes sign /w Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 174 Dnr 2017-000587 041 

Tidsplan fôr ekonomiarbetet inom Utbildningsnämnden 
2018. Förslag. 

Sammanfattning 
Förslag till tidplan för ekonomiarbetet inom Utbildningsförvaltningen under år 
2018 har framtagits i enlighet med KF:s och Budgetberedningens direktiv. 
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för framtaget förslag till tidsplan för 
Utbildningsnämndens ekonomiarbete år 2017. Tidsplanen föreslås fastställas av 
nämnden. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande tidsplan för ekonomiarbetet 
under år 2018. 

Beslut 

Föreliggande förslag till tidsplan för ekonomiarbetet 2018 fastställes.

~ 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Ekonomienheten 

Justerandes sign 
J 

__ 

Utdragsbestyrkande 
l‘ ‚i: 
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§ 175 Dnr 2017-000615 678 

Samrâd/begäran om remissyttrande gällande Förslag till 
detaljplan för Risatorp 2:2 m.fl. fastigheter, Ronneby 
kommun. Förslag. 

Sammanfattning 
Extrainkommet ärende delgavs utbildningsnämndens ledamöter. 
Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Risatorp 
2:2 med flera fastigheter i Risatorp, Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är 
att planlägga för bostadsändamål med tillhörande bostadskomplement i anslutning 
till befintlig bostadsbebyggelse i nordvästra Risatorp. 

Utbildningsnämnden ser positivt på förslaget, då det rimmar väl med ambitionen 
att öppna upp för en framtida koppling mellan stadsdelen Hj orthöjden och 
Risatorp, samtidigt som det skapar förutsättningar för integrering mellan 
stadsdelarna för invånare oavsett ålder. Ur det integreringsperspektivet gynnas 
områdets förskolor och grundskolor i hög grad av den föreslagna etableringen av 
bostäder. 

Då samrådstiden i ärendet löper från den 2017-12-13 till och med den 2018-01-08 
medges inte någon längre beredning av ärendet i utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås anta föreliggande svar till remissyttrande. 

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

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till remissyttrande över 
detaljplan för Risatorp 2:2. 

Justerandes sign 

“K0 

Utdragsbestyrkande
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Exp: 

Miljö och Byggnadsnämnden 
Peter Robertsson, planarkitekt 
Tobias Ekblad, F ch 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 176 Dnr 2017-000020 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor december 2017 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för kommande förändringar i 

ledningsstrukturen. De främsta skälen till förändringarna är pg a arbetsmiljöskäl 
och ökat elevantal vid Vuxenutbildningen. Elevantalet i skolområdet GyV har 
ökat med ca 1000 elever under ett antal år och de tillhör till stor del Vux och SFI. 
Efter nyår börjar Rickard Andersson som rektor på Vuxenutbildningen. Fr o m 
vecka 8 börjar Ulrika Lundin som rektor för Snäckebacksskolan. Camilla 
Radovan tjänstgör som tillförordnad rektor vid Skogs gårdsskolan tom juni månad 
201 8. 

Vidare infonnerade förvaltningschef Tobias Ekblad kort kring 
medarbetarenkäten. Kommunala chefer fick den 8 december ta del av resultaten. 
Svarsfrekvensen uppgick till 78 % och ett bättre resultat än föregående mätning 
ses på samtliga områden inom Utbildningsförvaltningen. Notering om hot och 
våld (l 0% motsvarande ca 80 personer) är inte acceptabelt varför man inom 
förvaltningen kommer att titta närmare på detta. Resp chef gör enligt rutin 
handlingsplan och avstämning sker sedan med förvaltningschef. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Lars Sager (M) och 
Lennart Gustavsson (L) samt ersättaren Anna-Karin Wallgren (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Justerandes sign

i 

Utdragsbestyrkande 
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§ 177 Dnr 2017-000021 602 

Kurser och konferenser december 2017 

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

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign 

LP) 

Utdragsbestyrkande 
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§ 178 Dnr 2017-000019 600 

Fôrvaltningschefens Rapporter december 2017 

Sammanfattning 
Nämndsledamot Lars Sager (M) lyfte fråga kring kontaktpolitiker. Inbjudan har 
inkommit från Kallingeskolan till utsedda nämndsledamöter/kontaktpolitiker. 
Diskussion fördes kring ett ev framtagande av nytt system för kontaktpolitiker 
efter nyår. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort kommenterade framtagen BO-statistik, där en 
utplanande kurva ses då det gäller efterfrågan av placering. Efterfrågan av plats 
inom förskolan inom två månader tillgodoses. 
Fr 0 m november har merparten av Kallinges barn som står i kö, placerats i 

Ronneby tätort. Ca 50% av familjerna tackar nej till en plats i Ronneby tätort och 
sätter upp sig i kö till Kallinge igen. 

Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring de statsbidrag som är möjliga 
att söka hos Skolverket. Bevakning av statsbidrag sker av kvalitetsteamet. 
Nämndsledamöterna kommer att tillsändas förteckning över Skolverkets 
statsbidrag digitalt. 

l :e Vice ordf Tim Svanberg (C) lyfte fråga kring kulturskoleutredning. 
Propositionen sägs göra gällande att all verksamhet ska ske utanför skoltid. 
Svanberg efterlyser underlaget för att undersöka det hela närmare. 
Suzi Koken Knutsson, chef för Ronneby Kulturskola, kommer att inbjudas till 
utbildningsnämnden i januari 2018 för att diskutera ärendet. 

Deltar i debatten 
l 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 Lars Sager 
(M), Lova Necksten (MP) och Christer Stenström (M).

~ 

Justerandes sign 
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Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola FK 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 179 Dnr 2017-000022 OOO 

Delgivningsärenden december 2017. 

Sammanfattning 
2016.851- 047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek for 
HT 2016 och VT 2017. 

2017.102 — O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för undervisning under skollov för 2017. 

2017.103 — O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag for fortbildning för specialpedagogik för 
2017. 

2017.399 — 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskolan för 
2017/2018. 

2017.353 - O49 
Specialpedagogiska skolmyndigheten: Underrättelse om preliminär fördelning av 
statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet. 

2017.598 - 114 

Polisanmälan ang ofredande 2017-1 1-23 Kommunal Vuxenutbildning, 
Ronneby kommun. (Dnr K148329:2017 

2017.599 -114 
Polisanmälan ang ofredande 2017-10-01 J ohannishusskolan, J ohannishus, 
Ronneby kommun. (Dnr Kl 41 693 :201 7 

2017.506 - 619 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Region Blekinge: Ansökan om projektmedel. 

Protokoll från F örvaltningssamverkans gruppen 2017-1 1 -13 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-11-28, Stadshuset, Ronneby 
kommun; (KS 8430:2017) ; Flaggor och lansering av grafisk profil för den 
moderna kurorten. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-11-30, Stadshuset, Ronneby 
kommun; (KF 8385:2017) ; Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag 
oktober 2017. 

Skolverket: Statsbidragskalendern 2018. 

Justerandes sign 
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§ 180 Dnr 2017-000023 002 

Delegationsärenden december 2017 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2017- l 2-04-2017- 
12-12, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2017-10-11-2017-1 1-16, 
delegationsbeslut för Skolområde GyV/Sñ 2017-1 1-O1—2017-1 1-22 samt 
GyV/Vux 2017-11-09——2017-11-21. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Lgo 
l 
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