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* SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 
Sammanträdesdatum KOMMUN 2016-01-21 

Utbildningsnämnden 
Plats 00h tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08:30-1 5.30 
Beslutande Ledamëter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndssekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2016-01-28 

Underskrifter _ 

l 

å 

.. 

Sekreterare ‘ 

- 
' 

Paragrafer 1-16 
osMarie Ronnehed 
5'” '< ‘ 

Ordfërande 
' I 

Lennarth Fôrberg (MJ) 
,q 

Justerare 23-3 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-01-21 

Datum då anslaget sätts upp 2016-01-29 

Datum då anslaget tas ned 2016-02-22 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

~~ SUS-enheten, Kommuniedningswföryaitningen, Stadshuset, Ronneby. 

Nämndsekreterare UN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



~ 
Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

RONNEBY KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-01-21 

Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) kl 03.30-12.00 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordfórande 
Silke Jacob (C) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordfôrande 
Stefan Österhof (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Marie Olsson (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Lova Necksten (MP) 
Ylva Olsson (SD) kl 08.30-12.00 

Kenth Carlsson (M) 
Johnny Håkansson (S) 
Linda Johansson (SD) tjg.ers t o m kl 10.00 
Helene Fogelberg (M) tjg.ers fr o m kl 10.00-15.30 
Martin Engelsjô (M) tjg.ers fr o m kl 13.00-15.30 
Stefan Jönsson (RP) tjg.ers fr o m kl 13.00-15.30 

Martin Engelsjö (M) ers tom kl 12.00 
Stefan Jönsson (RP) ers tom kl 12.00 
Anna-Karin Wallgren (S) 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
Kristin Eklund, planarkitekt 
Petra Mogensen, landskapsarkitekt 

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
Sonja Stranne, Lärarförbundet 
Ylva Olsson (SD) kl 14.15-15.30 (ej insatt under denna tid pg a växeltjänstgöring) 

Sida 
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Justerandes sign "

ô 
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 3(31) 
2016-01-21 

Utbildningsnämnden 

Ärendelista 
§ 1 Dnr 2016-000005 O41 

Preliminärt ekonomiskt resultat fôr 2015 samt fastställande av 
bokslutskommentarer. Förslag. ......................................................................... ..4 

§ 2 Dnr 2016-000001 041 
Prövning av investeringsbudget 2016. Förslag .................................................. .. 6 

§ 3 Dnr 2016-000002 O41 
internbudget 2016. Fastställande ...................................................................... ..8 

§ 4 Dnr 2015-000983 678 
Begäran om remissyttrande gällande försäljning av del av fastigheten 
Ronneby 25:16, annex och lada till Fridhems gárd. Förslag ............................ .. 10 

§ 5 Dnr 2015-000934 O07 
Begärt yttrande ôver Iämnad revisionsrapport avseende "Granskning 
av rektorns roll som pedagogisk ledare". Förslag .......................................... 12 

§ 6 Dnr 2016-000003 007 
Begärt yttrande över lämnad revisionsrapport avseende "Granskning 
av den interna redovisningen". Förslag. .......................................................... .. 14 

§ 7 Dnr 2015-000548 030 
Fastställande av övergripande plan för rekrytering. Förslag. ........................... .. 15 

§ 8 Dnr2015-O00481 4132 
Plan för att skapa en framtidsstrategi för Blekinge 
Naturbruksgymnasium. Förslag. ..................................................................... .. 16 

§ 9 Dnr 2015-000992 214 
Ôversiktsplanearbetet 2016. information ......................................................... .. 18 

§ 10 Dnr 2016-000006 610 
Uppfôljning enligt Internkontroilpian 2015: Siutredovisning. Mobbning 
och kränkande behandling, Garanterad rätt till undervisning (7-9) 
samt Mottagande i särskola. Siutredovisning. ................................................. ._20 

§11 Dnr 2016-000007 610 
Pedagogiska resultat fôr grundskolan. Redovisning ........................................ .. 23 

§ 12 Dnr 2016-000009 026 
Personal - Arbetsmiljöfrågor Januari 2016. ..................................................... ,.25 

§ 13 Dnr 2016-000010 602 
Kurser och konferenser Januari 2016. ............................................................ ._26 

§ 14 Dnr 2016-000011 600 
Förvaltningschefens rapporterjanuari 2016. ................................................... ._27 

§15 Dnr 2016-000012 O00 
Delgivningsärenden januari 2016 .................................................................... .. 29 

§ 16 Dnr 2016-000013 O02 
Delegationsärendenjanuari 2016. .................................................................. .. 31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 4(31) 
2016-01-21 

Utbildningsnämnden 

§ 1 Dnr 2016-000005 041 

Preliminärt ekonomiskt resultat för 2015 samt 
fastställande av bokslutskommentarer. Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för preliminärt ekonomisk 
resultat för 2015. Nettokostnad per Verksamhet genomgicks och 
kommenterades. Enligt förvaltningschefens bedömning kommer ett 
preliminärt bokslutsresultat att redovisas på ca + 300 Tkr. Om sâ blir fallet är 
det fjärde året som utbildningsnämnden redovisar ett positivt 
bokslutsresultat. 

Framtagna bokslutstexter utdelades, vilka genomgicks och kommenterades. 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort påtalar att felaktiga resultat uppges för år 
2014 avseende måluppfyllelse för forskoleplaceringar i olika styrdokument, 
vilket har påpekats för Ekonomienheten. Rättning har även begärts i 

kommunfullmäktige. 

Ett komplett bokslut kommer att redovisas vid utbildningsnämndens 
sammanträde i februari månad 20 l 6. Då kommer även 
bokslutskommentarerna att fastställas. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och 
nämndsledamot Lars Saager (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen om det preliminära bokslutet till 
dagens protokoll. 

Justerandes sign J 
I” 

//0/V 

Utdragsbestyrkande Mal 1
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Budgetberedningen 
Roger Fredriksson, KS Ordf FK 
Ekonomienheten 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-01-21 

Sida 

5(31) 

Justerandes sign

/
I 

x, 
trol

f 

Utdragsbestyrkande



Sida 

Ëâflgfiî-IËTÏRADESPROTOKOLL 6(31) 

KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 2 Dnr 2016-000001 041 

Prövning av investeringsbudget 2016. Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist ref inledningsvis till den av KF 
beslutade budgeten för 2016-2017; inkl investeringsbudget. Enligt givna 
direktiv har förvaltningschefen prövat och bedömt att tilldelad 
investeringsbudget 2016 är genomförbar. 

Bedömning 
Förvaltningschefens bedömning är att tilldelade medel behövs för att 
upprätthålla en god reinvesteringsplan samt för att arbetsmilj öförbättrande 
insatser skall kurma genomföras under år 2016. Dock kan rikthyveln (156) 
Tkr) strykas från investeringslistan. 

Förslag till beslut 
Föreslâs att; 
- Utbildningsnämnden meddelar Kommunstyrelsen att 
beslutade investeringar kan genomföras under 2016. 

- Utbildningsnänmden står fast vid den investeringsplan som 
beslutats av Kommunfullmäktige i november 2015 med undantag för 
rikthyveln (150 tkr) 

- Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma 
i mars 2016 med reviderad plan för investeringar 2017 - 2019 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S).

~ 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande forslag och 
o meddelar Kommunstyrelsen att beslutade investeringar kan 

genomföras under 2016. 

o står fast vid den investeringsplan som beslutats av 
Kommunfullmäktige i november 2015 med undantag för 
rikthyveln (150 tkr) 

o samt ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma i mars 2016 
med reviderad plan för investeringar 2017 - 2019 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Roger Fredriksson, KS Ordf FK 
Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 

Justerandes ,sign V, 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 3 Dnr 2016-000002 O41 

lnternbudget 2016. Fastställande. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för föreliggande förslag till 
internbudget 2016. Intembudgetarbetet har pågått sedan föreg års bokslut 
och är ett resultat av 2015 års budgetarbete, som även bygger på mycket 
god kunskap om lokala förhållanden ute i verksamheten. 
Förvaltningschefen uppger i åtta punkter de principer för fördelning som 
beaktats. Fördelningen avser både personalkostnader och övriga kostnader. 
Principer för fördelning är bl a; 

1) Statliga krav enligt styrdokument, bl a garanterad rätt till 
undervisning (timplan), Bidrag på lika Villkor, rätt till stöd mm. 

2) Fördelning av medel till verksamheten utifrån lokala behov ex 
socioekonomiska behov, lokalmässiga förutsättningar, små skolor, 
elevantal, delningstal pga lokala förutsättningar mm. 

3) Kommunala politiska beslut och satsningar 
4) Administrativa kostnader, centralt kansli, områdeskanslier 
5) Nämndskostnader 
6) Övergripande kostnader, ex Skolskjutsar, försäkringar 
7) Hyra o städ. 
8) Fördelning av medel till pedagogiska hjälpmedel 

Jämförelse mellan år 2015 och 2016 har närslutits budgetförslaget, vilka 
delgavs utbildningsnämndens ledamöter. 

Diskussioner fördes bl a kring storlek på barngrupper i fritids och 
förskoleklass, möjligheten att erhålla statsbidrag och verksamheten vid 
Nattis. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer framtaget förslag till internbudget 
20 l 6. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), samt 
nämndsledamöterna Ylva Ohlsson (SD), Lars Saager (M) och Lova 
Necksten (MP). 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer internbudget 2016. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 

JusterandÄjig//l 
Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 4 Dnr 2015-000983 678 

Begäran om remissyttrande gällande försäljning av del 
av fastigheten Ronneby 25:16, annex och Iada tiII 
Fridhems gârd. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde kort för utsänt förslag till 
remissyttrande avseende försäljning gällande del av fastigheten Ronneby 
25:16, annex och lada till Fridhems gård. 

Bedömning 
Byggnaderna anses ej utgöra en resurs för utbildningsförvaltningen i sitt 

nuvarande utförande, varför det inte finns något att erinra mot förslaget till 
försäljning. 

Utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningens verksamheter störs inte 
av denna försäljning, och den är inte av strategiskt viktig karaktär. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och 
antar det som sitt eget. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), samt 
nämndsledamöterna Lars Saager (M) och Ylva Ohlsson (SD). 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till remissyttrande 
avseende försäljning utav del av fastigheten Ronneby 25: 16, annex och lada 
till Fridhems gård, och har inget att erinra mot en försäljning. 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Per Engkvist, Tekniska förvaltningen 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign =’
_ 

(fo 
I

y f ' 
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 12(31) 
2016-01-21 

Utbildningsnämnden 

§ 5 Dnr 2015-000934 007 

Begärt yttrande ôver lämnad revisionsrapport 
avseende "Granskning av rektorns roll som 
pedagogisk ledare". Fôrslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för framtaget förslag till yttrande 
över revisionsrapport ”Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare”. 
Ernst & Youngs (EY) kommentarer och rekommendationer delgavs. EY 
rekommenderar utbildningsnämnden att; 

l. Se till att det finns en förvaltningsgemensam och dokumenterad syn på 
innebörden av rektors uppdrag och roll. 

2. Sätta mål för skolomrâdeschefernas uppdrag att avlasta rektorema 
3. Tillse att rektorer tillsammans med pedagogisk personal analyserar vilken 

eller vilka arbetssätt och arbetsformer som ger bättre förutsättningar för att 
nå en hög måluppfyllelse. 

4. Fortsätta driva skolutvecklingsfrågor som en del i att stärka rektoremas 
pedagogiska ledarskap. ” 

Bedömning 
Två av de fyra punkterna utav EY givna rekommendationerna anses rimliga 
och riktiga. Betr övriga två punkter anför bitr förvaltningschef Inger Hj ort i 

sitt svarsyttrande att rektorns uppdrag och roll anses väldefinierad och att 
skolornrådeschefernas uppdrag i organisationen är etablerat och inte behöver 
närmare definition. 
En viktig aspekt i den nya ledningsorganisationen är att områdesnivån 
avlastar även förvaltningschefen i stora delar av det operativa arbetet. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 
yttrande över revisionsrapporten och antar det som sitt eget. 

Justerandes sign 

“¿b 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och 
nämndsledarnot Ylva Oh1sson(SD). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bordläggning i ärendet i avvaktan 
på workshop om pedagogiskt ledarskap den 11 februari 2016 
Vidare föreslår ordföranden att denne får i uppdrag att skriftligen begära 
uppskov hos Revisionen med besvarande av rapporten tills den 29 januari; 
med hänvisning till nämnda workshop. 

Beslut 

Ärendet bordlägges till nästa sammanträde i Utbildningsnänmden den 18 
februari 20 1 6. 

Uppdrogs åt ordföranden Lennarth Förberg (M) att hos Revisionen 
skriftligen begära anstånd med besvarande av rapporten. 

Exp: 

Revisionen, Ronneby kommun 
Lennarth F örberg, Ordf UN 
Tommy Ahlquist, Fch FK 
Inger Hjort, bitr Fch FK

/ 

Justerandes sign [/4 Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 6 Dnr 2016-000003 007 

Begärt yttrande över Iämnad revisionsrapport 
avseende "Granskning av den interna redovisningen". 
Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde for förslag till yttrande över 
revisionsrapport ”Granskning av den interna redovisningen”. Ernst & Young 
(EY) har identifierat forbättringsområden och uppger rekommendationer for 
dessa. 

Bedömning 
För utbildningsnämnden handlar det främst om att nämnden explicit bör 
diskutera och ta ställning till åtgärder, i de fall ett negativt resultat kan 
befaras. Detta ska protokollforas för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra 
sitt ansvar i nästa led. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande 
svarsyttrande och antar det som sitt eget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande svarsyttrande betr 
Revisionsrapport ”Granskning av den interna redovisningen”. 

Exp: 

Revisionen 
Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hjort, Bitr Fch 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign/
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 15(31) 
2016-01-21 

Utbildningsnämnden 

§ 7 Dnr 2015-000548 030 

Fastställande av övergripande plan för rekrytering. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget forslag till 
övergripande rekryteringsplan. Planen har framtagits av en partsanrmansatt 
grupp bestående av arbetsgivarpart och fackliga företrädare. 

Rekryteringsplanens struktur genomgicks och kommenterades. Framtaget 
förslag till rekryteringsplan bygger på kommunens personalpolitiska 
program och dess handlingsplan ”Attraktiv arbetsgivare”. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås fastställa framtagen rekryteringsplan. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), lze vice ordf Tim Svanberg (C), 
nämndsledamöterna Lars Saager (M) och Ylva Olsson (SD); samt 
tjänstgörande ersättare Stefan Jönsson (RP) och Martin Engelsjô (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till övergripande 
rekryteringsplan. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sig r 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 8 Dnr 2015-000481 4132 

Plan fôr att skapa en framtidsstrategi fôr Blekinge 
Naturbruksgymnasium. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till plan för 
framtagande av framtidsstrategi för Blekinge Naturbruksgymnasium. 

Förvaltningschefen föreslår att en strategisk grupp skapas som består av 
förvaltningschef, chefer vid Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- 
och Skog samt medarbetare från både naturbruksgymnasiet och 
driftsenheten. Utredaren Bo Skandevall och elever vid skolan adjungeras. 

Förslag till beslut 
Förvaltningschefen föreslår att en strategisk grupp skapas enligt ovan, som 
får i uppdrag att skapa en framtidsstrategi för hur verksamheten vid Blekinge 
Naturbruksgymnasium ska bedrivas och utvecklas. Redovisning av den 
strategiska gruppens arbete föreslås ske vid utbildningsnämndens 
sammanträde den 21 april 2016. 

Deltar i debatten 
1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) samt nämndsledamöterna Lova 
Necksten (MP) och Rune Kronkvist (S). 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att det under strategiarbetet sker en 
avstämning gentemot representanter från näringen. 

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar även bifall på föreliggande 
tjänstemannatörslag. 

Justerande:/sy 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller båda yrkandena från 1:e Vice ordf Tim 
Svanberg, om att en strategisk grupp skapas för framtagande av plan för 
Blekinge Naturbruksgymnasium, samt att 

avstämning sker, gentemot representanter från näringen, under arbetets gång 
med att skapa en framtidsstrategi för Blekinge Naturbruksgymnasium. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 
Bosse Börjesson, driftschef Hoby Lant- och Skog 
Bo Skandevall, utredare 

Justerandes sign " Utdragsbestyrkande 
f. , 
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2016-01-21 

Utbildningsnämnden 

§ 9 Dnr 2015-000992 214 

Översiktsplanearbetet 2016. Information. 

Sammanfattning 
Planarkitekt Kristin Eklund och landskapsarkitekt Petra Mogensen, Miljö 
och Bygg, informerade kring Översiktsplanearbetet 2016. 

I översiktsplanen tas många av de strategiska besluten som påverkar hur det 
är att leva och bo i Ronneby i framtiden. Planen omfattar hela kommunen 
och ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas, utvecklas och bevaras på lång sikt. 

Tre fokusområden utgör grund för medborgardialog och dokumentets 
struktur; Boende och livsmiljö, Näringsliv och sysselsättning, 
Kommunikation och infrastruktur. 

I planen görs exempelvis avvägningar om vilka områden som är intressanta 
för nya bostäder och verksamheter eller vilka områden som inte ska 
bebyggas utan bevaras. I översiktsplanen formuleras också strategier kring 
hur kommunen ska utvecklas. Ska vi till exempel bygga tätare, grönare, 
högre eller glesare? 

Den nya översiktsplanen för kommunen beräknas vara färdig under 2017. 
Vägen dit är en process som rymmer många personers engagemang och 
idéer. 

I den webbenkät som genomfördes inkom 714 webbsvar. Totalt har 
därutöver 2 500 vykort skickats in där medborgare fått möjlighet att ge 
synpunkter och besvara frågor kring Översiktsplanearbetet. 

Den 23 februari kommer en workshop att hållas med representanter från 
nämndernas, samt representanter i arbetsgrupp och referensgrupp gällande 
framtidsbilder. Framtidsbilderna har ett 15 årsperspektiv. 4-6 
representanter från Utbildningsnämnden ska utses infor Workshopen. 

Efter uppstarten med att formulera framtidsbilder för kommunen, fortsätter 
arbetet/processen med att utarbeta förslag, samråd kring förslaget, utställning 
av rev förslag och slutligen antagande av den färdiga planhandlingen. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Fôrslag till beslut 
Fôresläs att informationen tas till dagens protokoll, samt att presidiet får i 

uppdrag att representera utbildningsnämnden vid nämnda Workshop. 

Deltar i debatten 
2:e Vice ordf Jan-Eric Wildros (S) och Lars Saager (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Uppdrogs åt presidiet att representera utbildningsnämnden vid Workshop 
kring översiktsplan for Ronneby kommun. 

Exp: 

UN:s presidium 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hj ort, Bitr Fch 
Kristin Eklund, planarkitekt 
Petra Mogensen, planarkitekt
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§ 10 Dnr 2016-000006 610 

Uppföljning enligt Internkontrollplan 2015: 
Slutredovisning. Mobbning och kränkande behandling, 
Garanterad rätt till undervisning (7-9) samt Mottagande 
i särskola. Slutredovisning. 

Sammanfattning 
Uppföljning av internkontrollplanearbetet 2015 delgavs nämndsledamötema. 
Slutredovisning sker i samtliga fall utom processornrådet mobbning och 
kränkning som kvarstår i intemkontrollplan 2016. 

Kvalitetssamordnare Annika Forss redovisade uppföljningen av den 
garanterade rätten till undervisning i grundskolan åk 7-9. Under ht 2015 har 
sammanlagt 767 lektioner fått förändrade förutsättningar då ord lärare inte 
varit på plats. Av dessa lektioner har 179 lektioner antingen ställts in eller 
har eleverna arbetat på egen hand. 
I sin redovisning föreslås Annika Forss att timplanen utökas lokalt i syfte att 
säkerställa att alla elever får den garanterade undervisningstid som de är 
berättigade till. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för uppföljningen kring 
mottagande i särskola (rutiner); 
Under 2015 har utbildningsförvaltningen tillsammans med RoS-teamet 
arbetat fram rutiner och riktlinjer för mottagandet i särskola. Detta 
stödmaterial är sedan höstterminens start publicerat på intranätet. Materialet 
utvärderas fortlöpande av RoS-teamet. 
Nya ärenden bereds och kvalitetssäkras av RoS-teamet, vars chef lämnar 
beslutsunderlaget till förvaltningschefen som fattar formellt beslut, vilket 
diarieförs. Nya ärenden under 20 l 5 har följt rutinerna. 
Skolinspektionen meddelade (juni 2015) att man avslutar sin granskning av 
särskoleärenden, sedan förvaltningen kvalitetssäkrat och kompletterat 
samtliga ärenden som idag är aktuella. 

Vidare redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hjort för uppföljningen av 
mobbning och kränkande behandling; 
Sjutton (17) anmälningar till Skolinspektionen, gällande kommunens skolor, 
har kommit in under 2015 - att jämföra med inga alls under hela år 2014. Av 
de sjutton (17) gäller åtta (8) kränkande behandling. Övriga fall gäller andra
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

anmälningsgrunder. Samtliga ärenden utom ett (1) är avslutade - stängda, 
genom beslut av Skolinspektionen. 

Rutinerna för incidentrapportering fungerar enl. utbildningsförvaltningens 
bedömning bra. De bygger på att personal rapporterar kränkningar bland 
eleverna och rapporterar detta till rektor. 
Registreringen av ärendena vid utbildningskansliet har förfinats i syfte att 
möjliggöra bättre underlag för analys. En ny blankett är dessutom framtagen 
och kommer att användas från år 2016. 
Incidentrapporterna redovisas i tabell per skola/enhet. Antalet rapporter från 
skolorna under 2015 är 232 (Jmf 98 rapporter år 2013 och 144 rapporter år 
2014). 

Synpunkter framfördes på att tydliggöra ev förekomst av sexuella 
trakasserier genom att komplettera den nya blanketten med en kryssruta för 
detta. Utbildningsnämnden återkommer till detta längre fram, med ev 
uppdrag till tjänstemännen, att se över definitionen betr sexuella trakasserier 
med hänvisning till bl a Diskrimineringslagen. 

Förslag till beslut 
Föreslås att redovisningarna av internkontrollplanens uppföljningar för år 
2015 tas till dagens protokoll. 

Betr ovan nämnda diskussioner kring blankettutformning föreslås att 
utbildningsförvaltningen får i uppdrag att lämna en rapport om ev förekomst 
av sexuella trakasserier vid nästa nämndssammanträde den februari 2016 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice 
ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamëterna Lova Necksten (MP), 
nämndsledamôterna Rune Kronkvist (S), Christer Stenström (M) och Ylva 
Ohlsson (SD), samt ersättare Martin Engelsjö (M). 

Justerandes sign 
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Beslut 

Redovisade uppföljningar av internkontrollplanens uppföljningar för år 2015 
tas till dagens protokoll. 

Uppdrogs åt utbildningsförvaltningen att till nästa nämndssammanträde 
inkomma med redovisning om ev förekomst av sexuella trakasserier. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 11 Dnr 2016-000007 610 

Pedagogiska resultat fër grundskolan. Redovisning. 

Sammanfattning 
Kvalitetssamordnare Annika Forss redogjorde för framtagen statistik kring 
pedagogiska resultat för grundskolan vt 2015. Under Vâren 2015 har 
eleverna i Ronnebys skolor genomfört ämnesprov i åk 3, 6 och 9. Eleverna i 

äk 6 till 9 har även blivit bedömda och erhållit betyg. 

Bedömning 
Resultaten för Nationella prov åk 3 Visar generellt sett ett bra resultat och 
ligger i nivå med rikets kommunala skolor. Även i åk 6 påvisas ett bra 
resultat i förhållande till riket. l SVA redovisas ett lägre resultat än riket och 
även en nergång från föreg år. I åk 9 placerar sig Ronneby lite under rikets 
snitt i Sv och fysik men över snittet i övriga ämnen. Resultaten från Ronneby 
kommun står sig bra i jämf med riket i alla ämnen utom SvA. 

Vad gäller betyg åk 6 höjer Ronnebys kommunala skolor sina resultat i de 
flesta ämnena j ärnf med föreg år. I åk 9 redovisas lägre resultat år 2015 än 
jämf med 2014. 

Meritvärdet räknas fr 0 rn år 2015 på elevens 17 bästa betyg. Ronneby 
kommuns åk 9 får då ett meritvärde på 208,3 (Riket 220,3). Vad gäller andel 
behöriga till gymnasiet, ses vt -15 en större sänkning av andelen behöriga 
(80%) än den sänkning som riket gör. 

Diskussion fördes kring svårigheter att få behöriga SVA-lärare. Möjlighet 
finns genom en överenskommelse med fackliga företrädare, att läsa till SVA- 
lärare i tjänsten. Få sökande till SVA-lärare uppges även i andra kommuner. 

Liknande redovisning gällande friskolornas resultat, i jämförelse med de 
kommunala skolornas resultat, efterfrågades. 

Förslag till beslut 
Föreslås att redovisningen tas till dagens protokoll.
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Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e Vice 
ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Ylva 
Ohlsson (SD), Rune Kronkvist (S); samt tjänstgörande ersättarna Stefan 
Jönsson (RP) och Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar att förvaltningschef Tommy 
Ahlquist får i uppdrag att i april återkomma med en analys av statistiken med 
inriktning på hur resultaten kan förbättras på sikt. 

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall på ordföranden Lennarth 
Förbergs (M) yrkande. 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Tommy Ahlquist i uppdrag att vid 
nämndssarnmanträdet den 21 april 2016 återkomma med en analys av 
statistiken med inriktning på hur resultaten kan förbättras på sikt. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Annika Forss, kvalitetssamordnare

~ 
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§ 12 Dnr 2016-000009 026 

Personal - Arbetsmiljöfrägor Januari 2016. 

Sammanfattning 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) lyfte rapport från Miljö & Bygg ang 
ventilation och städning. Med anledning av rapporten framför Wildros 
önskemål om att förvaltningschef Tommy Ahlquist får i uppdrag att se om 
detta påverkar utbildningsförvaltningen. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring kommande 
förändringar i ledningsorganisationen infor hösten. Förvaltningschefen har 
för avsikt att skapa en ledningsresurs så att varje rektor har ett begränsat 
antal medarbetare, för att möjliggöra det pedagogiska ledarskapet. 
Förstärkningar kommer att ske över tid. Förvaltningschefen återkommer med 
närmare information längre fram. 

Deltar i debatten 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Lova Necksten (MP). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Tommy Ahlquist, Fch FK 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 13 Dnr 2016-000010 602 

Kurser och konferenser Januari 2016. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) informerade kring BRÅ-dag den 16 
februari 2016; seminarium “Brottsförebyggande i skolan”, på temat Våld i 

offentliga miljöer och Våldsbejakande extremism. 

Intresse om deltagande meddelades från nämndsledamöterna Silke Jacob 
(C), Marie Olsson (S),Lars Saager (M), Ylva Olsson (SD) och Magnus 
Stridh (SD) samt tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S), Martin 
Engelsjö (M), Kent Karlsson (M) och Stefan J ônsson (RP). 

Anmälan om deltagande ska inges från intresserade 
nämndsledamöter/ersättare till folkhälsosamordnare Sofie Ceder, 
sofie.ceder@ronneby.se senast den 16 februari 2016. 

Vidare informerades utbildningsnämnden om seminariedag för 
nämndsledamöter och skolledare i Ronneby den 11 februari 2016 kring 
pedagogiskt ledarskap. 

Anmälan om deltagande inges senast den 1 februari 2016 till 
nämndsekreterare RosMarie Ronnehed, rosmarie.ronnehed@ronnebV.se . 

Beslut 

Informationen noteras till dagens protokoll. 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
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§ 14 Dnr 2016-000011 600 

Fërvaltningschefens rapporterjanuari 2016. 

Sammanfattning 
Rektor Johanna Månsson redogör i sin lägesrapport för den rådande 
situationen inom Start Ronneby och SFI. Totalt stod 230 barn i kö fram tom 
2016-01-18. Därav har 73 intagna idag placerats utifrån de nya riktlinjerna. I 

nuläget står alltså 157 barn kvar i kö. 
En kartläggning över hur lång tid dessa barn får vänta på placering i skolan 
kommer att framtas av rektor Johanna Månsson. 
Idag sker skolskjutsning till skolor utanför tätorten, såsom J ohannishus, 
Backaryd och Eringsboda. Till hösten kommer även transport att ske till 

skoloma i Listerby och Saxemara. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerad kring öppnandet av ny 
förskola i Påtorp under januari månad 2016. Vidare har klartecken fåtts för 
att bygga ny förskola på Almvägen i samarbete med Ronnebyhus AB. 
Förskolan beräknas stå klar i augusti 2016. 
Inom förvaltningen tittar man även på ytterligare lokaler att inhysa förskola i 

Ronneby; ev. Sofi Center. Om så blir fallet möjliggörs en snabb uppstart. 
Därutöver utreds en eventuell byggnation av nya förskola mellan Kallinge 
och Ronneby. Arbetet med inriktningsbeslut om ny skola (4-9) pågår. 

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring ev flytt av 
Vuxenutbildningen från Gymnasieskolan Knut Hahn till Soft Center; 
beroende på att SFI upphör som egen skolform fr o m 2016-07-01. En flytt 
möjliggör/frigör plats för IM på GKH, där ôkat elevantal kräver fler lokaler. 
Ett fôrslag kommer att presenteras vid utbildningsnämnden sammanträde 
den 18 februari 2016. 

Slutligen informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring medias 
nyhetsrapportering gällande IS-sympatisörer på Gymnasieskolan Knut Hahn. 
Polisanmälan har ingivits vid tre tillfällen. Rektor har kompletterat 
upprättade incidentrapporter med värdegrundsdiskussioner på gymnasiet. 
Nolltolerans råder. 
Övergripande plan är under framtagning avseende våldsbejakande extemism.

~ 
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Deltar i debatten 
lze Vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S), 
nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD) och Lars Saager (M), samt 
tjänstgörande ersättarna Stefan Jönsson (RP) och Martin Engelsjö (M). 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sign I' Utdragsbestyrkande 
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§ 15 Dnr 2016-000012 O00 

Delgivningsärenden januari 2016. 

Sammanfattning 
2016.62 - 009 

Cirkulär 16:02 Kostnadsansvar för stödinsatser avs barn och ungdomar 
som är placerade eller Vistas i annan kommun. 

2015.115- 047 
Skolverket: Beslut om omfördelning av extra anslag avs statsbidrag för 
omsorg på obekväm tid 2015. 

2016.33 - 047 

Skolverket: Beslut om fastställda bidragsramar för Maxtaxa 2016. 

2016.64 - 108 

Mikael Lövdahl: Synpunkter gällande skridskoålçning, 
Johannishusskolan. 

2015.996 - 114 

Polisanmälan ang ofredande 2015-11-16 Skogsgârdsskolan. Dnr K 
1467402-15. 

2016.35 - 114 

Polisanmälan avs olaga intrång 2015-11-15 Skogsgârdsskolan, 
Ronneby. Dnr K1608718-15. 

2016.36- 114 

Polisanmälan avs ofredande 2015-1 1-16 Skogsgârdsskolan, Ronneby. 
Dnr Kl467402-15. 

Utdragsbestyrkande 
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2016.52 - 337 

Synpunkter gällande skolgården på Skogsgârdsskolan. 

20l5.6lO- 600 

Information ang Skolinspektionens flygande granskning 2015 - 

Mumindalen, Kallinge. 

2015.600 — 600 

Skolverket: Beslut ang uppföljning av beslut om skolsituationen för elev 
vid Snäckebacksskolan, Ronneby. (Dnr 41-2015:6140 resp 411- 
2015:7849). 

2015.995 - 609 

Rektors skrivelse till vårdnadshavare: Information om brand på 
Skogsgârdsskolan 

2015.519 - 678 

Skrivelse frän pedagoger på Listerbyskolan. 

2016.34 - 706 

KF:s beslut 2015-12-10 om tentamenstaxa på Kunskapskällan för 
invånare utanför Ronneby kommun. 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 5- 1 2- 14 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
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§ 16 Dnr 2016-000013 002 

Delegationsärendenjanuari 2016. 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2016-01-1 l- 
2016-01-15 och delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2015-12-14 
cirkulerade under sammanträdet. 
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