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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Tim Svanberg

Ledamôter

(C),

Ordförande

Christer Stenström (M) kl 08.30-12.00
Christian Mahrie (L) tom kl 14.50
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)

Tjänstgörande ersättare

Helene Fogelberg (M)
Kenth Carlsson (M)
Lennart Gustafsson (L)
Anna-Karin Wallgren (S)
Martin Engelsjö (M) kl 13.00-16.30
Stefan Jönsson (RP) kl 14.50-16.3O

Övriga närvarande
Stefan Jönson (RP) kl 08.30-14.50
Sven-Olof Lindström (S) tom kl 12.00
Hâkan Abrahamsson (SD)

Ersättare

Tjänstemän

Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare

William Lavesson, byggprojektledare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit

Ryberg,

Ulf Borgström,

ekonom

arbetsmiljösamordnare
kvalitetssamordnare

Fredrika Ter-Borch Bjurek

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund

Övriga

Sonja Stranne, Lärarförbundet

Utdragsbestyrkande

Justerandehssiﬁv
~

,

,

o

Sida

2(42)

RONNEBY

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

2016-02-18

Sida

3(42)

Utbildningsnämnden

Ärendelista

§17
§18

Dnr 2016-000146 678
Fôrslag avs tillfällig undervisningsenhet 2016 med anledning av
elevökning. ....................................................................................................... .. 4
Dnr 2016-000147 630
Fërslag avs Nya förskoleavdelningar tätorten .................................................. .. 8
Dnr 2016-000148 616
Fôrslag avs flytt av Vuxenutbildningen från GKH till Soft Center. .................... .. 11
i

§19
§20

Dnr 2016—000163 041
Fastställande av Bokslut 2015. .......................................................................
Dnr 2015-000934 O07
Begärt yttrande över Iämnad revisionsrapport avseende "Granskning
av rektorns roll som pedagogisk ledare". Bordlagt ärende. ............................. ..
Dnr 2015-000999 105
Internationell strategi för Ronneby kommun 2016-2018. Förslag på
kontaktpersoner. .............................................................................................
Dnr 2016-000144 678
Lokalutredning 2015, interimslösningar. Förslag tiII fórstudie
byggnation. .....................................................................................................
Dnr 2016-000145 678
Information ang möjligheter att bygga en förskola mellan Ronneby
..

§21

§22

..

§23

..

§24
§25

§26
§27
§28

och

Kallinge.

...................................................................................................

§30

..

§32

§33

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign /

/W/M‘)

20
21

24

31

Dnr2016-000151 026
Personal - Arbetsmiljöfrågor Februari 2016 ..................................................... .. 35
Dnr 2016-000152 602
Kurser och konferenser Februari 2016 ............................................................ 36
Dnr 2016-000153 600
Förvaltningschefens rapporter Februari 2016 .................................................. .. 37
Dnr 2016-000154 000
Delgivningsärenden Februari 2016 ................................................................. .. 39
Dnr 2016-000103 002
Delegationsärenden februari 2016. ................................................................. .. 42
..

§31

17

Dnr 2016-000149 612
Redovisning av resultat - gymnasiet. .............................................................. .. 26
Dnr 2016-000150 606
Rapport avs ev förekomst av sexuella trakasserier. Redovisning .................... .. 27
Dnr 2016-000134 829
Begäran om yttrande gällande placering och förutsättningar för
Skatepark. Förslag .......................................................................................... .. 29
Dnr 2015-000929 600
Uppdrag avseende insatser för särbegåvade barn. Redovisning och
förslag .............................................................................................................

§29

..

14

a

l

l

l

~KOMMUN

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-02-18

Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000146 678

§ 17

Fërslag avs tillfällig undervisningsenhet 2016
anledning av elevökning.

med

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

I

anpassad

för.

dagsläget kan inte skolorna i tätorten ta emot fler elever pg a platsbrist.
Fr.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
I

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
förvaltningschefen beräknar

i

Justerandes sign

~

Wt

att

så fort det är möjligt, men
behov kommer att finnas under hela 2016.
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Fr.o.m hösten 2016 finns även Kuggebodaskolan

som en reserv.

är enligt förvaltningschefens mening synnerligen vikti gt att beslut i
en ny skola i tätorten. Utbildningsnämnden har i december
närtid tas

Det

om

201 5

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

650

tkr Måltider,

Hyreskostnad
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
utan förberedelseklasser åk l-9.

som avses,

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.
I

anslutning

till

Samverkan har skett.
Ärendet

Justerandes sign

skall direktjusteras.
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Utbildningsn ämnden

Förslag

F ôreslâs

beslut
Utbildningsnämnden

till

att

ställer sig

bakom

förslaget

och hemställer;

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden
uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center
att

att

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat

att

i

teckna

hyresavtalet

kommunstyrelsen/kommunfullmäkti ge tillför medel för den totala
etablerings- och verksamhetskostnaden för lösningen under 2016 enligt ovan
att

beräkning

Deltar debatten
i

Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S),
nämndsledarnöterna 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
avseende tillfällig undervisningsenhet.

till

föreliggande förslag

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

i

hyresavtalet

kommunstyrelsen/kommunfullmäkti ge tillför medel för den totala
och verksamhetskostnaden för lösningen under 2016
enligt ovan beräkning
Ärendet förklaras omedelbart justerat.
att

etablerings-
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§

Dnr 2016-000147 630

‘I8

Fërslag avs Nya fërskoleavdelningar tätorten.
i

Sammanfattning
Skolomrädescheferna Monica Sjövind och Ingela Berg har presenterat
underlag för ökat behov av förskoleplatser i både Kallinge- och
Ronnebyområdet. Två tillfälliga lösningar har beslutats för 2016. Två
avdelningar i Påtorp och två avdelningar i Kallinge, på Almvågen. 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.
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

Vi

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 följ ande;

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
verksamhetskostnader fördelade:

2390

Justerandüs

tkr -Personalkostnader

450

tkr

Hyreskostnad (Soft Center beräknat 5

455

tkr

Kostenheten

år)

Utdragsbestyrkande
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192 tkr Städkostnader
100 tkr ôvrigt

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

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

ställer sig

bakom förslaget och hemställer;

att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden
uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center AB
att

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat

att

i

teckna

hyresavtalet

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala
och verksamhetskostnaden för lösningen på Soft Center under
201 6.
att

etablerings-

att

Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen

för

2017 och framåt.

Deltar debatten
i

Ordföranden Tim Svanberg (C) och nämndsledamot Christian Mahrle

Yrkanden

(L).

Ordföranden Tim Svanberg (C) yrkar bifall på föreliggande förslag avseende
nya förskoleavdelningar i tätorten.
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Beslut
Utbildningsnämnden
o
o

ställer sig

bakom förslaget och hemställer;

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden
uppdrag att teckna hyresavtal med Soft Center AB
att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna
att

i

hyresavtalet
o

kommunstyrelsen/kommunfullmäktige tillför medel för den totala
och verksamhetskostnaden för lösningen på Soft Center
under 2016.
att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och
att

etablerings-

o

framåt.
o

Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Tommy Ahlquist, Fch
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Dnr 2016-000148 616

§ 19

Förslag avs flytt av Vuxenutbildningen frân
Soft Center.

GKH

till

Sammanfattning

Utbildningsnämnden tog 201 3.04.17 (Dnr 2013.49-667) beslut 0m att ﬂytta
SFI- undervisningen från Persborgsskolan till Soft Center. Utvecklingen av
SFI från ca 100 studerande till nu ca 400 studerande visar att beslutet var
strategiskt rätt.

Elever som är klara med sin SFI undervisning har
vuxenutbildningen.

Nu är vi

i

drastiskt,
att

rätt att

gå vidare

till

ett läge då antalet elever på IM programmet på GKH ökar
nu ca 220 elever, Varav ca 160 på IM språk. Antalet elever kommer

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
verksamheten plats i GKH

får inte

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 för hyra och städning beräknas
Kostnaden

för 9

månader blir 824

till

1100

tkr/ år.

tkr.

Kostnaden beräknas kunna inrymmas 2016 inom ramen
inklusive särskilt statsbidrag.

Medel

Justerandes sign
I.

VJ
~

till

inventarier

(Vi

för tilldelad budget,

mm tas inom befintlig investeringsbudget.
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Utbildningsnämnden

Fôrslag

till

beslut

Föreslås

att

ställer sig

Utbildningsnämnden;

bakom

Gymnasieskolan

förslaget att flytta vuxenutbildningen från
Knut Hahn till Soft Center.

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

Att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat

att

åt

teckna

hyresavtalet.

Att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och
framåt.

Deltar debatten
i

Ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamôterna Erik Ohlson (V) och

Christian Mahrle (L).

Yrkanden

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

flytt

Beslut
Utbildningsnämnden

bifaller föreliggande förslag och;

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

från

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
Utbildningsnämnden att teckna hyresavtal med Soft Center AB.
Att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat att teckna
att

hyresavtalet.

Att Kommunfullmäktige beaktar kostnadsökningen för 2017 och
framåt.

Ärendet förklaras omedelbart justerat.
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Exp:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Tommy Ahlquist, Fch

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GyV
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Dnr 2016-000163 041

§ 20

Fastställande av Bokslut 2015.
Sammanfattning
Genomförd Bokslutsgenomgång av Budget 2015 avseende
Utbildningsnämnden visar ett slutligt resultat på + 229 Tkr (inkl Hoby Lant

& Sko gsbruksenhet). Sammanställning över interkommunala ersättningar

och kostnader samt ej budgeterade kostnader för nyanlända har del givits
utbildningsnämndens ledamöter i samband med utskicket.

Framtagna bokslutstexter delgavs till ledamöterna i utbildningsnämnden inkl
med
utbytesblad avseende verksamhetsmått. Förändringen avser andel
examen från högskoleförberedande program samt yrkesförberedande

%

program.

Förslag till beslut
F öresläs att Utbildningsnämnden

fastställer bokslutet för

2015 inklusive

bokslutskommentarer enligt bilagor.

Deltar debatten
Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S),
nämndsledamöterna Ylva Oh1sson__(SD), Erik Ohlson (V), Christian Mahrle
(L), Lova Necksten (MP), Stefan Osterhof (S) samt tjänstgörande ersättare
Lennart Gustavsson (L).
i

Yrkanden
Nämndsledamot

med

Christian Mahrle (L) yrkar bifall till föreslagen revidering
tillägget att andel elev med fullständigt slutbetyg (KH och NB) tas bort

från tabellen.

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Stefan Österhof (S)
yrkar bifall på Christian Mahrles (L) yrkande inkl tilläggsyrkande.

(WW

Justerandes

~
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Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på föreslagna

med tillägget

strykningar,

men

avseende grundläggande behörighet och
utökat program kvarstår tillsammans med föreslagen revidering.
att

tidigare uppgift

Nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och Ylva Olsson (SD) yrkar bifall
till

Erik Ohlsons (V) yrkande inkl

tillägg.

Propositionsordning

Ordföranden Tim Svanberg (C) ställer frågan om utbildningsnämnden kan
bifalla föreliggande yrkanden och finner att nämnden bifallit yrkandena.

Beslut
Utbildningsnämnden
(se tabell nedan) och
(genomsnitt per år)
Antal

ungdomar

yrkanden avseende verksamhetsmått
Utbildningsnämndens Bokslut 2015.

bifaller samtliga
fastställer

2012

2013

2014

2015

991

929

901

878

766

718

716

746

97

102

114

120

237

230

215

210

118

107

101

89

91,7

96,7

82,6

89,0

71,4

72,1

57,7

48,3

i

gymnasieålder

(SCB)
Antal elever vid

kommunens

gymnasieskolor
Varav externa
elever
Antal elever fr

Ronneby annan
i

kommuns

skolor

Antal elever

Ronneby

fr

i

fristående

verksamhet
Andel (%) med

examen

från

högskoleförbereda

nde program
Andel (%) med

examen

från

yrkesförberedande

program

Andel (%) med
grundläggande

-

-

behörighet

Andel (%) med
utökat program

-

Genomsnittligt

betygspoäng, (KH)
Genomsnittligt

betygspoäng, (NB)
1)

2)

13,7

14,0

14,2

14,0

13,4

13,2

13,3

14 3
’

Betygsuppgitter från skolverket, läsårsvis dvs 2014=Iá 2013/14
I

resultaten för

KH

är ej elever vid

IM-programmet med

Genomsnittligt betygspoäng har ersattjämförelsetalen.
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Ekonomienheten

Tommy Ahlquist,

Justerandes

~
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000934 007

§ 21

Begärt yttrande över lämnad revisionsrapport
avseende "Granskning av rektorns roll som
pedagogisk ledare". Bordlagt ärende.
Sammanfattning
Ordföranden Tim Svanberg (C) ref.

från föredragningen vid

Utbildningsnämndens sammanträde 2016-01-21, där föreliggande förslag till
svarsyttrande rörande Revisionsrapport ”Granskning av rektors roll som
pedagogisk ledare” ej antagits av nämnden. Ärendet bordlades och
nämndsordföranden begärde anstånd hos revisorerna med att besvara
rapporten tills den 29 februari 2016.

Temadagen kring pedagogiskt ledarskap den 11 februari 2016, föll Väl ut och
blev en mycket bra dag med utbyte mellan skolledare och nänmdsledamöter.
den uppföljning av ledningsorganisationen som förvaltningen gjorde 2015
och den enkätundersökning, som svarsyttrandet bl a har baserat sig på,
uppger 19 av 22 rektorer att de anser sig ha möjlighet att bedriva sitt
pedagogiska ledarskap. 17 av 22 kärmer sig avlastade av skolområdeschefen.
I

Ordföranden Tim Svanberg (C) redogjorde för utbildningsnämndens förslag
till svarsyttrande. I sammanfattningen anförs följande;

”EY har

i

sin granskning gett utbildningsnämnden

rekommendationer

i jj/ra

punkter. Utbildningsnämnden anser att rekommendationerna är rimliga och
riktiga men att det kvarstår fortsatt skolutvecklingsarbete med fokus på
resultat

och resurser.

Vid seminariet och grupparbetet med rektorer, kanslipersonal och
utbildningsnämndens ledamöter den l l/2 framkom att arbetet med
pedagogiskt ledarskap är etablerat. Dock bedrivs det på olika sätt av olika
rektorer och förskolechefer; anpassat till varje enhets förutsättningar.

Den

utvärdering av vår nya organisation som gjordes 2015 samt
diskussionerna ﬂân seminariet den 11/2 kommer att liga till grund för
arbetet med att framta en förvaltningsgemensam syn på innebörden av
rektors uppdrag och roll samt om det ﬁnns mojlighet att deﬁniera mål för
avlastning av rektorer och förskolechefer som inte stör det redan utvecklade

pedagogiska ledarskapet.

Justerandes sig

ju/

Ü

”

Utdragsbestyrkande
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Deltar debatten
i

Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S),
(V), Lova Necksten (MP) och Ylva Olsson

nämndsledamötema Erik Ohlson
(SD).

Yrkanden

Ordföranden Tim Svanberg (C) yrkar bifall på

sitt

förslag

till

svarsyttrande.

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall i enligt med ordförandes
förslag, med tillägget att texten ”som pedagogisk ledare” införs i
sammanfattningens tredje stycke efter ”innebörden av rektors uppdrag och
roll. .”.
.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att nedanstående text medtas

i

sammanfattningen:
”Nämnden måste ges bättre förutsättningar i arbetet med att ta ansvar för
resurser och resultat i enlighet med det som Skolinspektionen menar i sin
forskningsrapport Dnr 20 l 0. l 284.”

Beslut
Utbildningsnämnden

bifaller

ordföranden

Tim Svanbergs

(C) förslag

till

svarsyttrande;

samt 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) tilläggsyrkande att texten ”som
pedagogisk ledare” införs i sammanfattningens tredje stycke efter
”innebörden av rektors uppdrag och roll.. .”.

och nämndsledamot Erik Ohlson (V) tilläggsyrkande att nedanstående text
medtas i sammanfattningen:
”Nämnden måste ges bättre förutsättningar i arbetet med att ta ansvar för
resurser och resultat i enlighet med det som Skolinspektionen menar i sin
forskningsrapport

Dnr 2010. l 284.”

Utbildningsnämnden beslutar tillsända Revisionen svarsyttrandet.

Justerandes
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000999 105

§ 22

lnternationell strategi fôr

Ronneby kommun 2016-2018.

Förslag pâ kontaktpersoner.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för forslag gällande
kontaktpersoner for arbetet med Internationell strategi för Ronneby

201 6-20 l 8.

Förslag

till

kommun

beslut

Som kontaktpersoner föreslås gymnasielärare Ursula Sandin-Gullander,

Gymnasieskolan Knut Hahn; mellanstadielärare Bodil Olofsson,
Kallingeskolan och kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek,
Utbildningsförvaltningen.

Beslut
Utbildningsnämnden utser gymnasielärare Ursula Sandin-Gullander,
Gymnasieskolan Knut Hahn; mellanstadielärare Bodil Olofsson,
Kallingeskolan och kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek,
Utbildningskj ansliet,

till

kontaktpersoner i det fortsatta arbetet

Internationell Strategi för

Ronneby kommun.

med

Exp:
Gymnasielärare Ursula Sandin-Gullander, Gymnasieskolan Knut Hahn
Mellanstadielärare Bodil Olofsson, Kallingeskolan
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek, Utbildningskansliet

Tommy Ahlquist,

Justerandes
i

~

si

förvaltningschef

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000144 678

§ 23

Lokalutredning 2015, interimslôsningar. Fôrslag
fërstudie byggnation.

till

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde kort för bakgrunden;
lokalutredning 2015 och Visionsgruppens förslag till inriktning.

Medel krävs till en förstudie där de tänkbara alternativen kan granskas och
kostnadsberäknas.

Bedömning
Planeringsförutsättningarna har fortsatt förändrats för

kommunens

förskolor

och grundskolor genom en kraftig ökning av nyanlända barn och ungdomar.
En tillfällig undervisnjngsenhet föreslås öppnas med anledning av detta.

Situationen gör att tillskapandet av nya lokaler för förskola och grundskola
måste inledas omgående. l detta läge anses det nödvändigt med
utredningshj älp i form av en förstudie som kan ge underlag för beslut om
interimslösningar i linje med skolorganisation åk 4-9, placering/ etablering av
ny skola åk 4-9 och kostnadsberälmingar av möjliga alternativ.

Med anledning av detta föreslås att medel begärs hos Kommunstyrelsen, då
kostnaden för förstudien uppskattas

till

500 Tkr.

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort betonar det akuta i situationen
brådskar med en utbyggnad. Läget är prekärt.

och att det

2:e vice ordf j an-Eric Wildros (S) påtalar att Utbildningsnämndens beslut
(dvs Alternativ 4) måste vara vägledande.

Justerangf/sz/ságn
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Fôrslag
I

till

beslut

detta läge ser vi det

förstudie

som nödvändigt med utredningshj älp i form av en

som kan ge underlag för beslut om;

med skolorganisation åk 4-9

-

Interimslösningar

-

Placering/etablering av ny skola åk 4-9

-

Kostnadsberäkningar av möjliga

i

linje

alternativ.

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

Yrkanden
Nämndsledamot Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till föreliggande

förslag

avseende interimslösning.

Ordföranden Tim Svanberg (C) yrkar bifall till nämndsledamot Ylva Olssons
(SD) förslagsyrkande med tillägget att p. 3 betr kostnadsberäkningar av

möjliga alternativ

tillförs

texten ”enligt ovan”.

Christian Mahrle (L) och Erik Ohlson (V); samt
tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (L) yrkar bifall till ordföranden
Tim Svanbergs (C) yrkande inkl tilläggsyrkande.

Nämndsledamot

Nämndsledamot
sätts till juni

Justeranrdes

Christer Stenström

2016;

(M) yrkar

att

redovisning och måldatum

med mânadsvisa uppföljningar.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag om utredningshj älp i form
av en förstudie syftande till att ge underlag för beslut om;

med skolorganisation åk 4-9

-

Interimslösningar

-

Placering/etablering av ny skola åk 4-9

-

Kostnadsberäkningar av möjliga alternativ enligt ovan.

i

linje

redovisning och måldatum
uppföljningar sker.

samt

att

sätts

till

juni

2016 och att månadsvisa

Exp:

KS au
Tommy Ahlquist, Fch

Inger Hj ort, bitr Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
William Lavesson, byggprojektledare
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000145 678

§ 24

Information ang möjligheter att bygga en förskola
mellan Ronneby och Kallinge.
Sammanfattning
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för den oerhört
ansträngda situationen inom förskolan och behovet av platser.

Bedömning

De senaste tvâ åren har det fcStts fler än 300 barn Ronneby Kommun.
i

Inﬂyttningen av barnfamiljer är stor. Dessutom finns tillfälliga förskoleavdelningar, bl a vid J unibackens förskola i Kallinge. Ett stort behov av nya

förskoleplatser ses

i

Ronneby tätort och i Kallinge, nu och i

framtiden.

Med anledning härav föreslår förvaltningschef Tommy Ahlquist i sin

uppdrag av utbildningsnämnden, att i samarbete med
Tekniska förvaltningen, framta underlag som kan ligga till grund för vidare
politiska beslut då det gäller en ny förskola mellan Kallinge och Ronneby
skrivelse att

denne

får

i

.

Underlaget skall presenteras för Utbildningsnämnden senast i april år 2016.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag, att i
samarbete med Tekniska förvaltningen, ta fram ett underlag som kan ligga
till grund för vidare politiska beslut.
till

Deltar debatten
i

Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S),
nämndsledamötema Christer Stenström (M), Christian Mahrle (L) och Ylva
Olsson (SD) samt ersättare Stefan Jönsson (RP).
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Yrkanden

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall pâ föreliggande förslag med
tillägget att texten ”och Miljö 0 Bygg” införs i beslutstexten direkt efter
”samarbete med Tekniska förvaltningen”.

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och ger förvaltningschefen
i uppdrag, att i samarbete med Tekniska förvaltningen och Miljö 0 Bygg, ta
fram ett underlag som kan ligga till grund för vidare politiska beslut.

Exp:

Tommy Ahlquist, F ch

Tekniska Förvaltningen
Miljö 0 Bygg
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§25

Dnr 2016-000149 612

Redovisning av resultat - gymnasiet.
Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek delgav nämndsledarnötema
redovisning gällande gymnasiets resultat; såsom genomsnittlig betygspoäng i
jmf med Riket, liksom redovisning av genomströmning och frånvaro.

Genomsnittlig betygspoäng redovisas for Ronneby totalt 13,3 (Riket 13,5)
då det gäller yrkesförberedande program. För högskoleförberedande program
redovisas for Ronneby 14,5 (Riket 15,0) och för nationella program 14,0
(Riket 14,5).

Deltar debatten
i

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledarnöterna Marie Ohlsson (S),
Lova Necksten (MP) och Erik Ohlson (V).

Beslut
Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare

WW
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§ 26

Dnr 2016-000150 606

Rapport avs ev fërekomst av sexuella trakasserier.
Redovisning.

Samnmnhﬁnmg
på utbildningsnämndens uppdrag
begärd redovisning av om det förekommer sexuella trakasserier
vid kommunens skolor. Frågan om ev förekomst har ställts till kommunens
rektorer, som tillsammans med skolans elevhälsa gått igenom det material
som finns i dokumentationen avseende kränkningar. Av undersökningen
framgår att några sexuella trakasserier inte förekommer på kommunens
Bitr förvaltningschef Inger Hjort har

verkställt

skolor.

Skolledarna påtalar att skolcheferna tolkar den ställda frågan från
utbildningsnämnden som någon form av misstroende och att nämnden tycks
tro att rektorerna inte sköter sitt uppdrag genom att inte anmäla denna typ av
incident utan lämnar dessa utan åtgärd.

Från utbildningsnämndens sida uttrycks tveksamhet till att det
förekommer några sexuella trakasserier. Det var dock inte
utbildningsnämndens mening att misstro rektorerna.

inte

Diskussion fördes kring elevenkät, med anonymt besvärande, som en ev
möjlighet att utreda ev förekomst av sexuella trakasserier i det fortsatta
arbetet. Förslagsvis kan en sådan fråga ställas i höstens elevenkät till åk 9
och gy åk 2.

Deﬂaridebaﬂen

Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S),
nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Ylva Olsson (SD), Christer
Stenström (M) och Stefan Österhof (S),
tjänstgörande ersättarna Helene Fogelberg (M), Lennart Gustavsson (L) och
Håkan Abrahamsson (SD), samt ersättare Stefan Jönsson (RP)
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Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000134 829

§ 27

Begäran

om yttrande gällande

placering och
förutsättningar för Skatepark. Förslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag
yttrande över förslag till Skatepark-placering.

till

Bedömning

Då utbildningsnämnden fn arbetar med ett flertal utredningar gällande

nödvändiga lokalanskaffningar till förskola och skola, föreslås annan
lokalisering av den tilltänkta skateparken.

Det kan

inte uteslutas att ytan

kan bli

aktuell för

nybyggnation av skola

i

relativ närtid.

Förslag till beslut
F öreslås att utbildningsnämnden
antar detta

som

sitt

ställer sig

bakom

föreliggande yttrande och

eget remissvar.

Deltar debatten
i

Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S),
nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Christer Stenström (M), samt
ersättare Sven-Olov Lindström (S).

Yrkanden

Ordföranden Tim Svanberg (C) yrkar bifall

till tj änstemannaförslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden
till

bifaller föreliggande förslag till yttrande över förslag
Skatepark-placering och antar detta som sitt eget remissvar.
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§ 28

Dnr 2015-000929 600

Uppdrag avseende insatser för särbegåvade barn.
Redovisning och förslag.
Sammanfattning
Psykolog Tor Arnisson och speciallärare Sandra Nilsson på Råd- och
Stödteamet redogjorde för framtaget förslag till handlingsplan för
särbegåvade elever.

Bedömning
Varje skolhuvudman har i uppdrag att bedriva en ”skola för alla” enligt
rådande styrdokument, såsom skollag och läroplan. Ronneby kommun, dess
skolor, rektorer och lärare ska kunna möta Varje elev utifrån detta uppdrag.
Situationen för elever i svårigheter är mer uppmärksammad, än vad den är
för särskilt

begåvade

En handlingsplan

elever.

begåvade elever syftar till att öka kompetensen
kring mål gruppens förutsättningar och behov. Rutiner hjälper skolan att möta
dessa elever på ett bra sätt. Handlingsplanen bör vara ett känt dokument och
ses som ett generellt förslag som kan användas i olika ämnen i skolan.
för särskilt

Handlingsplanen bör ingå i kvalitetsarbetet i skolorna och på förvaltningen,
för att tydliggöra mål, resultat och analys av verksamhetens måluppfyllelse
för eleverna i målgruppen.

Förslag till beslut
F öreslâs att utbildningsnämnden
för särbegåvade elever.

antar föreliggande förslag

till

handlingsplan

Deltar debatten
i

Ordföranden Tim Svanberg (C), 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S),
Christian Mahrle (L), amt
tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (L).

nämndsledamötema Ylva Olsson (SD) och
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Utbildningsnämnden

Yrkanden

Ordföranden Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag och
utbildningsnämnden antar framtagen utredning för särbegåvade elever.

att

Nämndsledamot Ylva Olsson (SD) begär âterremiss för att utreda hur vi ska
kunna stimulera och stödja särbegåvade elever, samt ta reda på vilka resurser
det finns för dessa.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att utbildningsnämnden
föreliggande handlingsplan och

att

informationen tas

till

antar

handlingarna.

Tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (L) yrkar att begreppet
”Handlingsplan” byts ut mot ”Utredning kring särbegåvade barn”.

Nämndsledamot
yrkande.

Christian Mahrle (L) bifaller Lennart Gustavssons (L)

Propositionsordning

Ordföranden Tim Svanberg (C) ställer frågan om utbildningsnämnden kan
avgöra ärendet idag och finner att nämnden beslutat att ärendet avgörs idag.
Ordföranden Tim Svanberg (C) ställer frågan om utbildningsnämnden
ordförandens förslag och finner att nämnden bifallit ordförandens

bifaller

förslag.

Ordföranden Tim Svanberg (C) ställer frågan om utbildningsnämnden
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande och finner att
utbildningsnämnden beslutat avslå detsamma.

bifaller

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall till ordförandens förslag röstar ja och de som bifaller

nämndsledamot Erik Ohlsons (V) förslagsyrkande

Justerandes.p si n
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Ja

Beslutande
Helen Fogelberg (M)

Nej

Avstår

tj g.ers

Martin Engelsjô (M), tj g.ers

Kent Karlsson (M)

Tim Svanberg,

tj g.ers
><><I><><><><

ordf. (C)

Lennart Gustavsson (FP)

tj g.ers

Christian Mahrle (L)
J an-Eric

Wildros 2:e vice ordf (S)

Stefan Österhof (S)

Marie Ohlsson (S)
Tina Lindqvist (S)

Anna-Karin Wallgren

(S)

tj g.ers

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

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (M)

Magnus

Stridh (SD)

Ylva Olsson (SD)
Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej -röster.

Omröstningsresultat
Ordföranden Tim Svanberg (C)

finner

att

utbildningsnämnden beslutat

bifalla nämndsledamot Erik Ohlsons (V) förslagsyrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande handlingsplan och informationen
till

handlingarna

Utdragsbestyrkande
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Exp:

Tor Arnisson, Psykolog

Sandra Nilsson, speciallärare
Bodil Östgård, chef Råd och Stödteamet
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
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Dnr 2016-000151 026

§ 29

Personal - Arbetsmiljëfràgor Februari 2016.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för Personalbokslut 2016.
Noterbart är att Utbildningsförvaltningen har den lägsta sjukfrånvaron
Ronneby kommun (4,47%). Personalbokslutet kommer att tillsändas

nämndsledamöterna

i

digitalt.

Vidare redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hj ort för tlyktingmottagandet
och läget avseende Start Ronneby. Antal elever som totalt passerat Start

Ronneby kommer

att

Utbildningsnämnden.

redovisas vid mars månads nämndssammanträde

i

Diskussion fördes kring segregationen i förskolan. Bitr förvaltningschef
Inger Hjort påtalar att förskolechefen ansvarar för att sammansättningen i
grupperna är bra och hänsyn tas också till detta.

Deltar debatten
i

nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD),
Stefan Osterhof och Lova Necksten (MP), samt tjänstgörande ersättare

2:e viceordf J an-Eric Wildros (S),

Stefan Jönsson (RP).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Dnr 2016-000152 602

§ 30

Kurser och konferenser Februari 2016.
Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser eller konferenser hade
dagens nämndssammanträde.

inte

Beslut
Informationen tas

Justerandes
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Dnr 2016-000153 600

§ 31

Förvaltningschefens rapporter Februari 2016
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för framtagen statistik avseende
barnomsorg i Ronneby kommun. Statsbidrag kommer att sökas för mindre

barngrupper.

Framtagen BO-statistik tillsänds utbildningsnämndens ledamöter digitalt
enligt framförda önskemål.

Vidare informerade bitr förvaltningschef Inger Hj ort kring Skolverkets
publicering av statistik över barngrupper och storlek, där Ronneby återfanns
på 43:e plats Vad gäller antal gruppstorlek (bamgrupp 1-3 âr); samt 41 :a plats
avs alla barngrupper (l-5 år).

Nämndsledamot Erik Ohlson (V)

efterfrågade redovisning avseende

kompetensnivå och de krav som ställs på studiehandledning och
modersmålsundervisning. Redovisning mars månads nämndssammanträde.
Vidare efterfrågade nämndsledamot Erik Ohlson (V) redovisning kring
hantering schematekniskt hos Kulturskolan av musikundervisningen och
skolgången.

Deltar debatten
i

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S).

Beslut
Rapporterna tas till dagens protokoll.
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Exp:
Inger Hjort, bitr Fch
Tommy Ahlquist, Fch
Suzi Koken Knutsson, chef Kulturskolan
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Dnr 2016-000154 OOO

§ 32

Delgivningsärenden Februari 2016
Sammanfattning
2015.934-007
Revisorerna: Anstånd

med besvarande av revisionsrapport.
2015.861- 634

Protokollsutdrag från KF 2016-01-28 (KF $31:2015); Underlag nya
förskoleplatser i Kallinge samt behov av utbyggnad av förskolan i
Kallinge.

2016.124-047

om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan för

Ansökan

år 2016. Maxtaxa.

2016.166
Skolverket: Beslut avs statsbidrag för personalförstärkningar
elevhälsan for år 2014.

tillstånd.

Ansökan om

VT 2016.

statsbidrag för barn

som Vistas i

047

-

O47

-

108

inom

2016.171
Skolverket:

-

landet utan

2016.125

Email frân orolig vårdnadshavare på Gymnasieskolan Knut Hahn.
2016.141

114

-

Polisanmälan ang stöld 2016-01-21 Fredriksbergsskolan, Ronneby. Dnr

K8543 3 -16.

2016.142
Polisanmälan ang stöld 2016-01-20 Kallingeskolan, Ronneby. Dnr

K8543 3 -16.

Justeran ‚es sig
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2016.143

114

-

Polisanmälan ang stöld 2016-01-23 Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby.

Dnr K89924-16.

20l6.l74- ll4
Polisanmälan ang skadegörelse 2016-02-02--02-03 Gymnasieskolan Knut
Hahn, Ronneby. (DnrK136948-l6).

2016.178

-

114

—

114

Polisanmälan ang skadegörelse genom klotter 2016-02-05--02-08
Skogs gårdsskolan, Ronneby. (DnrKl 57710-16).

2016.179

Polisanmälan ang stöld av andra drivmedel ur minibuss 2015-01-23--0124 Skogsgårdsskolan, Ronneby. (DnrK1574l2-16).

2016.104
Förändrad

attesträtt

-

600

inom Utbildningsnämndens verksamheter 2016-01-01
2016.135

-

611

Skolverket: Beslut om deltagande i försöksverksamhet med ökad
undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk for nyanlända
eleveri grundskolan.

2016.l65

-

612

Skolverket: Omprövning av beslut om riksrekryterande yrkesutbildning
med eget examensmål. Flygteknikerutbildning.

2016.170

-

617

Regeringen: Förordnande av ledamöter i insynsrådet för specialpedagogiska
Skolmyndigheten.
Protokollsutdrag från KF 2016-01-28 (KF $6:2016); Fyllnadsval efter Liz
Stridh (SD) ledamot i Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby
Miljöteknik AB, Socialnämnden, Kommunfullmäktige, ersättare i AB
Ronneby Helsobrunn, Valberedningen, Kommunstyrelsen,

Utbildningsnämnden och Valnämnden.
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Protokollsutcmg frân KF 2016-01-28 [KFjQ4:20 IQ; Förslag

till

insatser

statliga integrationsmedel.

Infobladet, Utbildningskansliet, 2016-1

Stiftelsen

.

Allmänna Barnhuset: Rapport "Det

gäller en av

sexuella övergrepp och sexuell exploatering 2014”.

fem - fakta om barn,

Protokoll från F örvaltningssamverkans gruppen 2016-01 -l 8
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Skolinspektionen: Trygghet och lärande för barnunder 3 år - en ögonblicksbild
av förskolans vardag.

Snäckebacksskolan:

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 2016-000103 O02

Delegationsärenden februari 2016.
Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-01-212016-02-02, delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 201 5-12-07-201601-12, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2016-01-1 8-201 6-01-1 9
och delegationsbeslut för Skolområde GyV 201 5-1 1-06-2016-02-11
cirkulerade under sammanträdet.
,
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UTBILDNINGSNÄMNDEN
Namn

Nr

LEDAMÖTER

Parti Närvaro 28§ rubrik

JA

NEJ AVS

Lennarth Förberg
Christer Stenström
Lars Saager
Tim Svanberg
Silke Jacob

J

Christian Mahrle
J an-Eric Wildros

Stefan Ósterhof

ŒSBBËÊPPHPWPPPP

xxxx

Marie Ohlsson
Tina Lindqvist

Rune Kronkvist
Erik Ohlson

Lova Necksten
Magnus Stridh

xxxx

Ylva Olsson

ERSÂTTARE

Kenth Carlsson
Helene Fogelberg
Martin Engelsjö
Emelie Olsson
Lennart Gustavsson
Stefan Jönsson
Jonas Petersson
Mari Holm

gn:I:.g»§~>>_-_c}°9°>‘.°"E":“E*‘E"'."

XXX

aboga:

X

Bengt-Christer Nilsson

Johnny Håkansson
Ingrid

K Karlsson

Anna-Karin Wallgren
Sven-Olof Lindström
Linda Johansson
Håkan Abrahamsson
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Perso

resentanter
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Namn

wmmmmmwmw

UU

xx§

JA

NEJ AVS

