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Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

A RONNEBY KOMMUN 
SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 
2016-02-18 

Tim Svanberg (C), Ordförande 
Christer Stenström (M) §19 
Christian Mahrle (L) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Österhof (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Marie Olsson (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Ylva Olsson (SD) 

Martin Engelsjö (M) §§ 17, 18 
Kenth Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Lennart Gustafsson (L) 
Anna-Karin Wallgren (S) 

Stefan Jönsson (RP) 
Sven-Olof Lindström (S) 
Håkan Abrahamsson (SD) 

Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
William Lavesson, byggprojektledare 

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
Sonja Stranne, Lärarförbundet 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 17 Dnr 2016-000146 678 

Förslag avs tillfällig undervisningsenhet 2016 med 
anledning av elevökning. 

Sammanfattning 
De senaste tre åren har inflyttningen av elever i Ronneby kommun varit stor. 
Dels har det kommit helt nyanlända elever direkt till Ronneby och dels har 
det varit en inflyttning av elever från andra kommuner, bl a elever med annat 
modersmål. Grundskolans elevantal har därmed ökat med ca 21 procent. 
Utbildningsförvaltningen startade i början av 2015 en mottagningsenhet, 
Start Ronneby, för nyanlända. Denna har gjort att alla nyanlända har fått en 
likvärdig och bra start, för att efter ett antal veckor slussas ut till den skola 
föräldrar och eleven valt. 

I nuläget ses ingen minskning av antalet barn/ungdomar som kommer till 
Start Ronneby, vilket gör att fler elever tas emot än vad verksamheten är 
anpassad för. 

I dagsläget kan inte skolorna i tätorten ta emot fler elever pg a platsbrist. 
F r.o.m april månad gäller detta även våra ytterskolor, som under 2015 och 
2016 tagit emot ca 60 elever. Från hösten 2016 kan några få elever placeras 
på Listerbyskolan. 

Bedömning 
Med anledning av den akuta platsbristen föreslår förvaltningschef Tommy 
Ahlquist i sin skrivelse, att en tillfällig undervisningsenhet etableras på Soft 
Center i nära anslutning till Start Ronnebys nuvarande lokaler. Det finns 
många fördelar med att samlokalisera. Modersmålslärare och 
studiehandledare finns i angränsande lokaler och är en stor resurstillgång. 

Detta är en nödvändig åtgärd för att kunna ge elever från Start Ronneby 
någon form av skolgång i avvaktan på platser i våra övriga grundskolor. 
Tanken är att eleverna successivt slussas ut till andra grundskolor och till 
Gymnasieskolan Knut Hahn (åk 9 elever under våren). Takten på 
utslussningen kommer vara avhängig om tillgång till plats finns. 
Den tillfälliga enheten avvecklas så fort det är möjligt, men 
förvaltningschefen beräknar att behov kommer att finnas under hela 2016. 

Utdragsbestyrkande Justerandes 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Fr.o.m hôsten 2016 finns även Kuggebodaskolan som en reserv. 
Det är enligt Förvaltningschefens mening synnerligen viktigt att beslut i 

närtid tas om en ny skola i tätorten. Utbildningsnämnden har i december 
2015 tagit inriktningsbeslut i frågan. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår med anledning av vad som ovan 
relaterats, att en tillfällig undervisningsenhet etableras på Soft Center från 
april månad; i första hand, t.0.m december 2016. Beräknat elevantal är ca 
l 00. 

Medel motsvarande 4146 tkr för behöver tillföras för drift 2016, 
verksamhetskostnader fördelade: 

3000 tkr -Personalkostnader 
332 tkr Hyreskostnad 
650 tkr Måltider, ev Mobergs kök 
64tkr Städkostnader 

100 tkr övrigt 

550 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad) 

Den årliga driftskostnaden är 5528 tkr 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort betonar att det inte är en skola som avses, 
utan förberedelseklasser åk 1-9. 

I anslutning till föredragningen delgavs utbildningsnämndens ledamöter 
prognos över antal födda och folkbokförda i Ronneby kommun. Prognos/ 
statistik över befolkningsutvecklingen samt prognos baserad på asylsökande 
och genomsnittlig inflyttning i Ronneby 2010-2015 delgavs 
utbildningsnämnden. 

Samverkan har skett. 

Ärendet skall direktjusteras. 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Fôrslag till beslut 
Fôresläs att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 

o att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i 

uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center 
o att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 

hyresavtalet 
o att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala 

etablerings- och verksamhetskostnaden för lösningen under 2016 
enligt ovan beräkning 

Deltar i debatten 
Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), 
nämndsledamöterna Christian Mahrle (L), Lova Necksten (MP), Ylva 
Olsson (SD) och Erik Ohlson (V); samt tjänstgörande ersättare Lennart 
Gustavsson (L). 

Yrkanden 
Ordföranden Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag 
avseende tillfällig undervisningsenhet. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) och Ylva Olsson (SD)yrkar bifall till 
förslaget. 

Tjänstgörande ledamot Lennart Gustavsson (L) yrkar bifall till förslaget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 
o att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i 

uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center 
o att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 

hyresavtalet 
o att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala 

etablerings- och verksamhetskostnaden för lösningen under 2016 
enligt ovan beräkning 

o Árendet förklaras omedelbart justerat. 

Justerand:s/‘sign Utdragsbestyrkande m l a
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tommy Ahlquist, Fch
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 18 Dnr2016-000147 630 

Fôrslag avs Nya fërskoleavdelningar i tätorten. 

Sammanfattning 
Skolomrädescheferna Monica Sjövind och Ingela Berg har presenterat 
underlag för ökat behov av förskoleplatser i både Kallinge- och 
Ronnebyornrådet. Två tillfälliga lösningar har beslutats för 2016. Två 
avdelningar i Påtorp och två avdelningar i Kallinge, på Almvägen. Trots 
dessa två tillfälliga lösningar så finns ytterligare behov av avdelningar i 

tätorten. 

En konsekvens av bristen på platser gör att vi idag har svårt att klara 
Ronneby kommuns strävan att erbjuda förskoleplats inom två månader. 
Vi ser även svårigheter att under våren 2016 klara Skollagens krav med 
erbjudande om plats inom 4 månader. Detta trots att kommunens 
förskolechefer har ett nära samarbete och kan se en helhetsbild av kön till 
alla förskolor i kommunen. 

Bedömning 
Utbildningskansliet ställer sig bakom bedömningar av behoven, dvs. att det 
statistiska underlaget är riktigt. Vi ser också behov av både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder för att lösa förskole-problematiken i Ronneby och 
Kallinge. 

Med anledning av vad som ovan relaterats föreslår förvaltningschef Tommy 
Ahlquist i sin skrivelse följande; 

Att ytterligare två avdelningar för 30-35 barn lokaliseras till Soft Center, i 

nära anslutning till nuvarande tillfälliga förskoleavdelningar. Avdelningarna 
kan vara färdiga för uppstart under april månad. 

Att medel motsvarande 3593 tkr för helår behöver tillföras under 2016 till 
verksamhetskostnader fördelade: 

2390 tkr -Personalkostnader 
450 tkr Hyreskostnad (Soft Center beräknat 5 år) 
455 tkr Kostenheten

/ 
Utdragsbestyrkande
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192 tkr Städkostnader 

100 tkr övrigt 

550 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad för 2016) 

Den årliga driftskostnaden är beräknad till 
3593 tkr. Kostnad för åtta månader 2400 tkr exkl inventarier 

Ärendet ska direktjusteras. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 

att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i 

uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center AB 
att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 
hyresavtalet 

att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala 
etablerings- och verksamhetskostnaden för lösningen på Soft Center under 
20 1 6. 

att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och framåt. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Tim Svanberg (C) och nämndsledamot Christian Mahrle (L). 

Yrkanden 
Ordföranden Tim Svanberg © yrkar bifall på föreliggande förslag avseende 
nya förskoleavdelningar i tätorten.
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Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 

Exp : 

att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i 

uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center AB 
att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 
hyresavtalet 
att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel for den totala 
etablerings- och Verksamhetskostnaden för lösningen på Soft Center 
under 20 l 6. 
att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen for 2017 och 
framåt. 
Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes ign 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 19 Dnr 2016-000148 616 

Fërslag avs flytt av Vuxenutbildningen frân GKH till 
Soft Center. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden tog 20l3.04.l7 (Dnr 2013.49-667) beslut om att flytta 
SFI- undervisningen från Persborgsskolan till Soft Center. Utvecklingen av 
SFI frân ca 100 studerande till nu ca 400 studerande visar att beslutet var 
strategiskt rätt. 

Elever som är klara med sin SFI undervisning har rätt att gå vidare till 
vuxenutbildningen. 

Nu är vi i ett läge då antalet elever på IM programmet på GKH ökar 
drastiskt, nu ca 220 elever, varav ca 160 på IM språk. Antalet elever kommer 
att öka under hela 2016. 
Grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning ökar också dramatiskt; i 

nuläget finns ca 200 studerande, exklusive Omvårdnadsprogrammet (75 
studerande). SFI är fr.o.m 2016 ingen egen skolform, utan blir en del av 
vuxenutbildningen. Eleverna kan med detta få helt andra möjligheter att 
studera mera flexibelt. 
Då vuxenutbildningen väntas öka dramatiskt de närmaste åren får inte 
verksamheten plats i GKH. 

Bedömning 
Med anledning av den ökande mängden studerande vid vuxenutbildningen, 
så föreslår förvaltningschef Tommy Ahlquist att den teoretiska 
vuxenutbildningen, både grundläggande och gymnasial vux, flyttas från 
Gymnasieskolan Knut Hahn till Soft Center under våren 2016. 

Kostnaden for hyra och städning beräknas till 1100 tkr/år. 

Kostnaden for 9 månader blir 824 tkr. 

Kostnaden beräknas kunna inrymmas 2016 inom ramen för tilldelad budget, 
inklusive särskilt statsbidrag. 

Medel till inventarier mm tas inom befintlig investeringsbudget.
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Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden; 

o ställer sig bakom förslaget att flytta vuxenutbildningen från 
Gymnasieskolan Knut Hahn till Soft Center. 

o att Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
Utbildningsnämnden att teckna hyresavtal med Soft Center AB. 

o Att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 
hyresavtalet. 

o Att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och 
framåt. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och 
Christian Mahrle (L). 

Yrkanden 
Ordföranden Tim Svanberg _(_C) yrkar bifall pâ föreliggande förslag avseende 
flytt av vuxenutbildningen. Arendet ska direktjusteras. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och; 

0 ställer sig bakom förslaget att flytta vuxenutbildningen från 
Gymnasieskolan Knut Hahn till Soft Center. 

o att Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
Utbildningsnämnden att teckna hyresavtal med Soft Center AB. 

o Att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna 
hyresavtalet. 

o Att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och 
framåt. 

o Ärendet förklaras omedelbart justerat. 
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Tommy Ahlquist, F ch 
Ronny Mattsson, Skolomrâdeschef GyV
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