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Utbildningsnämnden

Närvaroüsta
Beslutande
Ledamôter

Lennarth Fôrberg (M), Ordförande

Christer Stenström (M)

Lars Saager (M)
Tim Svanberg (C),
Silke Jacob (C)

1:e vice ordförande

Stefan Ósterhof (S)
Marie Olsson (S)
Rune Kronkvist (S)

Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)

Tina Lindqvist (S)

Tjänstgôrande ersättare

Kenth Carlsson (M)

Johnny Håkansson (S)
Helene Fogelberg (M) kl 13.00-45.00

Ôvriga närvarande
Ersättare

Helene Fogelberg (M)
Stefan Jônsson (RP)

kI

O8.00——12.00

Anna-Karin Wallgren (S)
Håkan Abramsson (SD)
Linda Johansson (SD)

Tjänstemän

Tommy Ahlquist,
Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef
förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Ulf Borgström,

arbetsmiljösamordnare

Gunilla Johansson, ekonom
Bodil Östgård, verksamhetschef för Skolhälsovården
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola
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Justerandes sign

~

tçalgå
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Sonja Stranne, Lärarförbundet
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Utbildningsnämnden

§ 34

Dnr 2016-000241 041

Uppföljning av budget februari 2016. Redovisning.
Sammanfattning
I likhet med tidigare år kommer månadsvisa budgetprognoser att redovisas
utbildningsnämnden, där även åtgärdsförslag kommer att presenteras.

i

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos avseende februari 2016, som visar en avvikelse på ca 547 Tkr för budgetåret 2016.

Bedömning

Prognosen är något oviss i nuläget då oklarheter finns om vilka inkomster
och kostnader som kan tänkas inkomma/uppstå framöver. Besparingskravet
från kommunstyrelsen är Ospecificerat och gör budgeten svårbedömd.
Därutöver finns osäkerhetsfaktorer betr antalet elever vid Start Ronneby,
SFI, Vuxenutbildningen och IM. Vidare öppnas nya, tillfälliga förskolor
och en tillfällig undervisningsenhet startas upp på Soft Center. Det kritiska
läget ställer stora krav på cheferna vad gäller styrningen och översyn måste
regelbundet ske av organisationen.

180 barn står på kö till Start Ronneby. Tillstånd har givits för att starta upp
undervisningsenhet (Hänv UN 2016-02-18 § 1 7:20] 6).

tillfällig

N

Sammanställning över interkommunala ersättningar och kostnader
kommenterades. Direktiv har gått ut till samtliga chefer om förnyad
översyn av personalbemanningen och prövning av tj änster.
Alla inköp provas noga, återbesättningsprövning av alla tj änster sker och
inga tjänster tillsätts utan samråd med områdeschefer/förvaltningschef.
Kontrollen är stor över möjliga intäkter, där bevakning sker av
möjligheterna att ansöka om statsbidrag mm.
Avslutningsvis redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för fördelning
av medel avs insatser för integration (10,1 Mkr).
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Deltar debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Erik Ohlson (V),
Tim Svanberg (C), Lova Necksten (MP), Ylva Olsson (SD) och Rune
Kronkvist (S).
i

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten
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§ 35

Dnr 2016-000242 600

Utbildningsnämndens Mâlarbete 2016. Diskussion.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde inledningsvis för UN:s
uppfóljningsplan och det mâlarbete som bedrivs. Grônmarkerade mâl
uppföljningsplanen utgörs av KF :s mål.

i

dagens nämndssammanträde har verksamhetsutvecklare Jonas Persson
och utredare Hanna Grahn, inbjudits för att informera kring kommunens

Till

styrmodell.

Kommunens Vision har framtagits av kommunstyrelsen. De strategiska

målområden som tjänar som stôd fór visionen har beslutats av
kommunfullmäktige. Några av de indikatorer som hör till de strategiska
mâlområdena, berör i några fall nämnderna. Under vården har nämnderna i
uppdrag

att

framta två-åri ga målvärden.

Vision för Ronneby och strategiska målområden 2016-2019 delgavs
utbildningsnämndens ledamöter.
Diskussioner om och kring nya målområden ska ske i utbildningsnämnden.
Nämndsledamöterna ombeds per mail inkomma med synpunkter och
förslag till nya målområden; till bitr förvaltningschef Inger Hjort eller
nämndsekreterare RosMarie Ronnehed.
Beslut

om reviderad uppföljningsplan tas senast

i

juni

månad 2016.

Deltar debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamôterna Tim Svanberg (C),
Erik Ohlson (V), Stefan Osterhof (S), Lars Saager (M) och Ylva Olsson
(SD), samt ersättare Stefan Jönsson (RP).
i

Justerandes sign
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Beslut
Nämndsledamöterna ombeds per mail inkomma med synpunkter och förslag
till nya målområden; till bitr förvaltningschef Inger Hjort eller
nämndsekreterare R0sMarie Ronnehed.
Informationen noteras

till

dagens protokoll.

Exp:
Nämndsledamöter/ersättare UN
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
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Dnr 2016-000243 O41

§ 36

Budget 2017. Plan

fór ekonomiarbetet. Diskussion.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring Budget 2017.
Månadsvisa budgetdiskussion kommer att föras på Utbildningsnämnden,
där Budget 2017 finnas med som stående punkt under årets ekonomiarbete.

2017 tas i juni månad. Ett extra
budgetnämndssammanträde är inplanerat den 2 juni 2016. Ordinarie
utbildningsnämnd hålls den 16 juni, där slutligt beslut om budget 2017
Inriktningsbeslut för

kommer att fattas;

efter att diskussioner förts i partigrupperna.
Budgetförslaget behandlas därefter av Budgetberedningen.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger

bedöms vara tillräckligt.

att

planbeloppet för 2017 inte

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth F örberg (M).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten
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§ 37

Dnr 2016-000247 041

Reviderad investeringsplan 2017-2019. Fôrslag.
Sammanfattning
Arbetsmiljôsamordnare Ulf Borgström redogjorde för förslag till reviderad
investeringsbudget.

Förändringar

som tillkommit utgörs bl a av förslag till ombyggnad av låg-

och mellanstadiet på Kallingeskolan,
på Gymnasieskolan Knut Hahn.

giftfri

förskolemilj ö och reinvesteringar

Vissa poster såsom Active Stable och robotmjölkning har flyttats från 2018
2017. Inköp av helikopter till Flygtekniskt gymnasium har tidigarelagts
från 2019 till 2018.

till

Tidigare upptagen rikthyvel har strukits.
akut behov.

Ny reinvestering av belysning är av

Förvaltningschef Tommy Ahlquist påtalar akut behov av renovering av den
sk “svansen” på Kallingeskolan, där särskoleundervisningen hålls idag.
Toaletterna är inte handikappanpassade och någon förändring har inte skett
av lokalerna sedan 1976.

Förslag

till

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget om reviderad
investeringsbudget samt vidarebefordrar förslaget till kommunstyrelsen.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth F ôrberg (M), nåmndsledamöterna Lova Necksten
(MP), Christer Stenström (M), Erik Ohlson (V), Lars Saager (M), Tim
Svanberg (C), Stefan Österhof (S) och Ylva Olsson (SD); samt ersättarna
Helen Fogelberg (M) och Stefan Jönsson (RP).
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Utbildningsnämnden

Yrkanden

ställer sig bakom föreliggande förslag
reviderad investeringsbudget; exkl Kallingeskolans ombyggnad, och
yrkar att investeringsförslaget avseende Kallingeskolans ombyggnad
behandlas i ett separat ärende vid april månads nämndssammanträde.

Ordföranden Lennarth Förberg (M)

till

Vidare yrkar F örberg att informationen ang Kallingeskolan vidarebefordras
till kommunstyrelsen, där det tydliggörs att ett ärende förbereds betr
Kallingeskolans ombyggnad.

En stor osäkerhet
i

skolorna, varför utbildningsnämnden
nuläget endast begär investeringar av kända kostnader.
finns kring behovet

i

Beslut
Utbildningsnämnden

bifaller föreliggande förslag till reviderad
Kallingeskolans ombyggnad som kommer att
exkl
investeringsbudget;
behandlas i ett separat ärende vid april månads nämndssammanträde.

Informationen ang Kallingeskolans behov av ombyggnad vidarebefordras
kommunstyrelsen, där det tydliggörs att ett ärende förbereds i
utbildningsnämnden.

En stor osäkerhet
i

finns kring behovet i skolorna, varför utbildningsnämnden
nuläget endast begär investeringar av kända kostnader.

Exp:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist, förvaltningschef

Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare
Tekniska förvaltningen FK
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Dnr 2016-000240 600

§ 38

om yttrande gällande tillsyn

Begäran

på skolor under

2014-2015. Egenkontroll enligt Miljöbalken.
Sammanfattning

Proj ektrapport ang tillsyn av skolor - egenkontroll enligt Miljöbalken - har
inkommit från Miljö och Bygg. I miljö- och byggnadsnämndens beslut

framgår följande;
-

-

Att rapporten ska delges UN.
och Utbildningsförvaltningen uppmanas initiera ett arbete
Att
med samordnad utveckling av skolverksamheternas egenkontroll
enligt miljöbalken.
Att
och Utbildningsförvaltningen initierar en utvärdering av hur
städningen fungerat med nuvarande städavtal samt fördelningen av
städresurserna till de olika skolorna.

UN

UN

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för förslag till yttrande
gällande tillsyn på skolor under 2014-2015 enligt Miljöbalken och
Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Tommy

Ahlquist får nämndens
yttrandet förslås att förvaltningschef
att arbeta vidare på de av miljö- och byggnadsnämndens tagna
besluten, samt att miljö- och byggnadsnämnden delges genomförd
I

uppdrag

utvärdering av interncontroller.

Förslag

till

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget om en utvecklad
egenkontroll och ger uppdraget till förvaltningschefen att utforma denna.

Att Miljö- och Byggnadsnämnden delges genomförd utvärdering av
intemkontroller.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamot Stefan Österhof (S) och
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S).

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget om en utvecklad
egenkontroll och ger uppdraget till förvaltningschefen att utforma denna;
samt
Att Miljö- och Byggnadsnämnden delges genomförd utvärdering av
intemkontroller.

Exp:

Tommy Ahlquist, förvaltningschef UN
Miljö- och

w!

Justerandes sign

Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sida

12(32)

RONNEBY

~ KOMMUN
‚o;

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(32)

201 6-03-1 7

Utbildningsnämnden

§ 39

Dnr 2016-000249 619

Ronneby

Kulturskola. Information kring

schemaläggning mm.
Sammanfattning
Suzi

Koken Knutsson, chef för Ronneby Kulturskola, har med anledning av

nämndsledamot Erik Ohlsons (V) fråga kring schemaläggning, inbjudits
mars månads nämndssammanträde för att informera på nämnda

till

frågeställning.

Information delgavs nämndsledamöterna kring musikundervisning efter
skoltid och därtill hörande schemaläggning kommenterades.

Av totalt 350 elever

i

åk 3-6 spelar 50 av dessa elever på skolorna.

Imorgon fredag 18/3 och på lördag 19/3 inbjuder Ronneby Kulturskola
Konsertmatch på Ronneby Teater, där publiken under tre föreställningar

uppleva fotboll genom musikglasögon.

till

får

Deltar debatten
i

Nämndsledamot Erik Ohlson

(V).

Beslut
Informationen tas
nöjd med svaret.

till

dagens protokoll. Nämndsledamot Erik Ohlson (V) var

Exp:
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola
Erik Ohlson (V), nämndsledamot
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Dnr 2016-000250 612

§ 40

programinriktningar för läsåret 2016-2017
Gymnasieskolan Knut Hahn, Sjöarpsskolan och
Blekinge Naturbruksgymnasium.
Förslag

till

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis för sökbilden
för gymnasiet. En positiv överraskning är 20 st 1a handssôkande pâ
handelspro grammet. Âven stort antal sökande till ﬂygtekniskt gymnasium
och 38 sökande på naturbruksgymnasiet.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till prel.
organisation av program och inriktningar för Gymnasieskolan Knut Hahn,
Sjöarpsskolan och Blekinge Naturbruksgymnasium läsåret 2016-2017.

Förslag

beslut

till

Föreslagen organisation av program och inriktningar for läsåret 2016-2017
föreslås fastställas av utbildningsnämnden.

Deltar debatten
i

Nämndsledamötema Ylva Ohlsson (M), Lars Saager (M), Lova Necksten
(MP) och Tim Svanberg (C).
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till organisation av
program och inriktningar för läsåret 2016-2017 för Gymnasieskolan Knut
Hahn, Sjöarpsskolan och Blekinge Naturbruksgymnasium.

Justerandes sign
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Exp:

Tommy Ahlquist, F ch

Ronny Mattsson, Skolområdeschef Gy
Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
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Dnr 2015-000965 770

§ 41

betr fërslag från Samverkansnämnden
Blekinge om revidering av hjälpmedelshandbok

Remiss

i

förskrivarhandbok. Förslag

till

remissvar.

och

Sammanfattning
Kompletterande remiss har inkommit från Samverkansnämnden i Blekinge,
Landstinget, avseende revidering av Hjälpmedelshandboken.
Bodil Östgård, verksamhetschef för Skolhälsovården samt chef för RoSTeamet, har granskat förslaget och lämnat förslag på rev innehåll enligt två
tillägg under rubriken Hjälpmedel i skolan;

Synpunkter har lämnats på innehållet i ansvarsfördelning gällande avsnittet
”Hjälpmedel i skolan”. I svarsyttrandet yrkas ändringar enligt följ ande;
1.

2.

Efter pedagogisk utredning, genomförd av elevhälsan, beslutar
rektor om vilket/Vilka pedagogiska hjälpmedel som ska köpas in.
Skolan bekostar dessa hjälpmedel.

Pedagogiska hjälpmedel kan användas av en

eller flera elever.

Bedömning
Förslag

till

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande,
antar detta som sitt eget och fvb det till Samverkansnämnden i Blekinge,
Landstinget

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Erik Ohlson (V).
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Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall

föreliggande förslag till
remissvar, att detta tillsänds Samverkansnämnden i Blekinge, Landstinget,
samt att Anders Lund (M) delges utbildningsnämndens beslut.
till

Beslut
Utbildningsnämnden
tilläggen

samt

Exp

att

bifaller föreliggande förslag

att detta tillsänds

till

remissvar,

Anders Lund (M) delges utbildningsnämndens

beslut.

:

Anna-Karin Sonesson, SUS Kommunledningsförvaltningen
Samverkansnämnden i Landstinget Blekinge.
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
Bodil Östgård, verksamhetschef för skolhälsovârden/ chef RoS
Anders Lund (M) FK, ledamot Samverkansnämnden i Blekinge

Justerandes sign

Lfo

Säll

med

Samverkansnämnden i Blekinge, Landstinget,

Utdragsbestyrkande

Sida
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Utbildningsnämnden

§ 42

Dnr 2016-000248 624

Fastställande av Patientsäkerhetsberättelse för
vårdgivare.
Sammanfattning
Bodil Östgärd, verksamhetschef för skolhälsovården/chef ROS, redogjorde
för förslag till fastställande av patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans

medicinska insats i Ronneby kommun.

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs åtgärder som gjorts i syfte att
förbättra patientsäkerheten under år 2015. Bl a har en metodbok för
elevhälsans medicinska insatser framtagits och ska åter revideras inför 2016.
Rapportering om avvikelser kommenterades.

Utbildningsnämnden är formellt ansvarig som vårdgivare för
Skolhälsovården och ska dänned fastställa patientsäkerhetsberättelsen.

Förslag till beslut
F Öreslås att utbildningsnämnden
elevhälsans medicinska insatser

fastställer patientsäkerhetsberättelsen för
i

Ronneby kommun

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Ylva Ohlsson (SD),
Stefan Osterhof (S), och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare Johnny
Håkansson (S) samt ersättare Stefan Jönsson (RP).

Beslut
Utbildningsnämnden

fastställer föreliggande förslag

Patientsäkerhetsberättelse år

Ronneby kommun.

till

2016 för elevhälsans medicinska

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Såå

l

|

l

insats

i

Sida
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Utbildningsnämnden

Exp:
Bodil Östgård, verksamhetschef för Skolhälsovården/chef ROS
Inger Hj ort, bitr förvaltningschef

Justerandes sign

*F?1SE€3

Utdragsbestyrkande

I
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000206 624

§ 43

Fastställande av Kvalitetsledningssystem fôr
elevhälsans medicinska och psykologiska insatseri

Ronneby kommun.

Sammanfattning
Bodil Ôstgârd, Verksamhetschefen för Skolhälsovården, redogjorde for
förslag till fastställande av kvalitetsledningssystem för elevhälsans
medicinska och psykologiska insatser i Ronneby kommun.
Syftet

med framtaget kvalitetsledningssystem

är att systematisk säkra

och

utveckla verksamhetens kvalité. Vårdgivaren ska ha stöd av
ledningssystemet, och att kvalitén för verksamheten uppfyller de krav och

mål som

gäller.

Förslag till beslut
F öreslås att utbildningsnämnden

fastställer kvalitetsledningssystem för
elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i Ronneby kommun.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Ylva Ohlsson (SD)
och Erik Ohlson (V).

Beslut
Utbildningsnämnden

föreliggande förslag till
kvalitetsledningssystem för elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser

Justerandes sign

i

fastställer

Ronneby kommun.

Utdragsbestyrkande
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Exp:
Bodil Ôstgärd, Verksamhetschef för Skolhälsovården/ chef R0S
Inger Hjort, bitr förvaltningschef

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2016-000238 619

Rapport avseende kvalifikationskrav fër anställning
som studiehandledare och modersmâlslärare.
Sammanfattning
Redovisning har framtagits som svar på fråga från nämndsledamot Eric
Ohlson (V), gällande kvalifikationskrav för anställning som studiehandledare
och modersmålslärare.
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort ref. i sin redovisning till Skolverkets
stödmaterial kring studiehandledning på modersmål om studiehandledarens
roll

och kompetenskrav.

Fastställda kvalitetskrav saknas för studiehandledare och modersmålslärare.
Det är rektor som bedömer lämpligheten utifrån olika faktorer som att

studiehandledaren behärskar modersmålet, har en utvecklad språklig
medvetenhet, är pedagogiskt kunnig, är förtrogen med svensk skola, är
målfokuserad och ämneskunnig.

Betr modersmålslärare hänvisas till Skolverkets juridiska vägledning.
Grundkravet är att alla lärare ska ha en lärarutbildning för att vara behöriga.
Detta gäller även modersmålslärare.

Diskussion fördes kring studieutveckling för att förbättra studiehandledningen av modersmålslärare.

Deltar debatten
i

Nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Ylva Ohlsson (SD).

w

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande

lççäz‘

l
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Utbildningsnämnden

Beslut
Redovisningen tas till dagens protokoll. Nämndsledamot Erik Ohlsson (V)
var nöjd med redovisningen.

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch
Erik Ohlson (V), nämndsledamot

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016—OOO273 678

§ 45

Fôrslag

tiII

fërändring gällande utëkad Iekyta

Skogsgârdsskolan.

till

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis kring de
diskussioner som förts mellan Verksamhet och tekniska förvaltningen.

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för förslag till förändring
gällande utökad lekyta med utrustning till Sko gsgårdsskolan. Under icke
skoltid är lekytan även tillgänglig för allmänheten.

Samråd har genomförts av verksamheten och underlag har överlämnats till
Tekniska förvaltningen för kostnadsberäkning av utrustning, installation och
drift samt inlämnande av marklov för förändringen.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger
för reinvestering av utökad Iekyta.

Förslag till beslut
F öreslås att utbildningsnämnden

ställer sig

att

medel

finns avsatta

i

budget

bakom framtaget förslag av ny

lekyta med utrustning, och att denna görs tillgänglig för skolan under skoltid
och för allmänhet under övrig tid. Att tekniska förvaltningen ges i uppdrag
att utföra förändringen.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Christer Stenström
(M), Erik Ohlson (V), Ylva Olsson (SD), Lars Saager (M) och Rune
Kronkvist (S); samt ersättare Stefan Jönsson (RP).

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall
att

andra att-satsen ändras så

förvaltningen i uppdrag

Justerandes sign

~

L

att

att

samt yrkar
kommunstyrelsen föreslås ge tekniska
till

första att-satsen

utföra förändringen.

Utdragsbestyrkande
l

Sida
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Utbildningsnämnden

Ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot Rune Kronkvist (S)

yrkar bifall på Erik Ohlsons (V) yrkande.

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag av ny lekyta med
och att denna görs tillgänglig för skolan under skoltid och för
allmänhet under övrig tid.

utrustning,

Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen, som föreslås
ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utföra förändringen.

Exp:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist,

förvaltningschef

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Ulrika Lundin, rektor Skogsgårdsskolan
Tekniska förvaltningen FK

W

Justerandes sign
l

FK

Utdragsbestyrkande
r“:

Sida
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Utbildningsnämnden

§ 46

Dnr 2016-000251 O26

Personal - Arbetsmiljôfrâgor Mars 2016.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring mötesinbjudan den 6
april 2016 till ”speed-dating” for den som vill jobba som lärare i Ronneby
kommun. Eventet hålls kl 17.00-19.00 onsdagen den 6 april på

Gymnasieskolan Knut Hahn.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist infonnerade kort kring pågående
lönerevision. Någon individ- och förbundsgaranti finns inte, varför något

procenttal inte kan anges.

Kommunledningen, har i likhet med tidigare lönerevisioner, beslutat satsa på
vissa grupper; såsom förskolelärare, lärare i allmänna ämnen på högstadium
och gymnasium, chefer, kvalificerade handläggare samt sjuksköterskor med
specialkompetens.

Förvaltningschef Tommy Ahlqvist informerade kring tillsättningen av 1:e
lärare. Sedan tidigare har 1 :e lärartj änster tillsatts i två omgångar. Ytterligare
ca åtta tjänster är nu aktuella.
Totalt finns 38 sk 1:e lärare inom Utbildningsförvaltningen. Överlag uppger
förvaltningschef Tommy Ahlquist att det finns många mycket duktiga lärare

Ronneby kommun.
En satsning kommer att ske under hösten 2016. Det är i dagsläget oklart
vilka kriterier som kommer att gälla.
i

Beslut
Infonnationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justerandes sign

¡TEA
b

Utdragsbestyrkande
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l
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Utbildningsnämnden

§ 47

Dnr 2016-000252 602

Kurser och konferenser Mars 2016.
Sammanfattning
Några inbjudningar till konferenser
nämndssammanträde.

eller kurser

har inte inkommit

till

dagens

[anslutning härtill delgavs utbildningsnämndens ledamöter inbjudan till
Oppet Hus lördagen den 9 april kl 11.00-44.00 i Kulturskolans lokaler på
Kulturcentrum.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Justerandes sign

2%

Utdragsbestyrkande

leg?

l

I
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000253 600

§ 48

Fërvaltningschefens rapporter mars 2016.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den lovskola som
arrangeras under påsken, dit 90 barn har anmält sitt intresse om deltagande.

Lovskolan finansieras genom statsbidrag.

Sammanställning över framtagen BO-statistik delgavs nämndsledamötema.
Noterbart är det höga antalet av antal barn (l 03 2) placerade vid fritidshem.
Förvaltningschefen uppger att situationen Vad gäller placering av bam i
förskoleverksamhet kommer att bli bekymmersarn till senhösten. Det ökade
antalet barn inom förskolan ryms ej inom nuvarande lokalytor och medför
lokalproblem.
Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring uppstarten av
den tillfälliga undervisningsenheten. Ca 123 elever åk 1-9 beräknas få sin
utbildning vid den nya undervisningsenheten. Uppstart kommer att ske så
snart personal rekryterats.

Deltar debatten
i

Nämndsledamöterna Lars Saager (M) och Ylva Olsson (SD), samt
tj änstgörande ersättare Helene Fogelberg (M).

Beslut
Rapporterna tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Justerandes sign

~

LE9

to“l

Utdragsbestyrkande

l

Sida
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Utbildningsnämnden

§ 49

Dnr 2016-000254 000

Delgivningsärenden Mars 2016.
Sammanfattning
2015.973-O01

KF:s beslut 2016-02-25 (§302:2015) avseende ny central

vaktmästarorganisation.

2015.215

-

O47

Skolverket: Avslagsbeslut betr ansökan om statsbidrag för att
vidareutveckla kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet under 2016.

2016.246 - O47
Skolverket: Avslagsbeslut betr ansökan
lärlingsutbildning under 2016.

om statsbidrag för att främja
2016283

Skolverket:
tillstånd

Ansökan om

VT 2016.

statsbidrag för barn

Ansökan om

statsbidrag för

O47

-

047

som vistas i landet utan
2016.284

Skolverket:

-

omsorg på obekväm tid

för 2016.

2016.214

—

114

Polisanmälan ang stöld 2016-01-27 Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby

kommun. (Dnr Kl 693 59-1 6).

2016.209

—

114

Polisanmälan ang grov skadegörelse 2016-02-15 Gymnasieskolan Knut
Hahn, Ronneby kommun. (Dnr Kl 87458-16).

2016.210

-

114

Polisanmälan ang stöld 2016-01-23 Kallingeskolan 7-9, Ronneby kommun.
(Dnr K148063-16).

Justerandes sign

LTU

C

Utdragsbestyrkande
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RONNEBY
~~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

2016-03-17

Utbildningsnämnden

2016.208

-

114

-

114

Polisanmälan ang stöld av diesel ur fordonstank 2016-02-11--02-12
Naturbruksgymnasiet, Ronneby kommun. (Dnr Kl 743 72- l 6).

2016.280

Polisanmälan ang inbrott 2016-02-28 Naturbruksgymnasiet, Ronneby

kommun, (Dnr K245865-16)

2016.243

-

114

Polisanmälan ang försök till skadegörelse 2016-02-29, Gymnasieskolan
Knut Hahn (Dnr K252584-16)

2016.257

-

114

Polisanmälan ang stöld av cykel 2016-02-19 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby kommun. (Dnr K216269-16).

2016.270

-

171

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsynsprotokoll 2016-02-24 Gullvivans
förskola, Ronneby kommun (Dnr: 206-5 5 8).

2016.271

-

171

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsynsprotokoll 2016-03-01 Förskolan
Björken, Ronneby kommun (Dnr 201 6-5 58).

2016.184

-

600

Ansôkan om stôd och projektplan. Asyl, migrations- och integrationsfonden
(AMIF). EU-projekt.

20l6.l82

-

600

om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på
entreprenad. Remissvar på delbetänkande av SOU 2016:12.

Utredning

2016.239
Förändrad

attesträtt

Enkät avs Majblommans undersökning
kommuner 201 6.

~

L‘

600

inom Utbildningsnämndens verksamheter 2016-03-01
2016.213

Justerandes sign

-

om barns villkor

Utdragsbestyrkande

i

Sveriges

-
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Utbildningsnämnden

2016.287

Glenn Möllergren: Email ang papperslösas

667

-

667

-

678

rätt till utbildning.

2016.202
Infonnation/ Lägesrapport

-

om flyktingmottagandet läget avseende

Utbildningsnämndens verksamheter jan-febr 2016.

2015.519
Protokollsutdrag från KS 2016-03-01 85322016 (Dnr 20167-012)
Lokalutredning - ny skola i centralorten.

;

Protokoll från F örvaltningssamverkans gruppen 20 l 6-02- l 5
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Ronneby Kulturskola: Scenkonst

för barn

Nämndsledamot Ylva Olsson (SD)
nämndsledamot Marie Ohlsson (S)
ansökan

om

~

lyfte fråga avs

EU-medborgare i skola?

avseende
statsbidrag för lärling och nämndsledamot Magnus Stridh (SD)

lyfte fråga kring

Justerandes sign

och unga Våren 2016.

lyfte fråga kring avslagsbeslut

inkomna polisanmälningar.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000255 002

§ 50

Delegationsärenden Mars 2016.
Sammanfattning

Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-O2-152016-03-16, delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-10-08——201602-01, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2015-12-14-2016-02-24
och delegationsbeslut för Skolområde GyV 2016-02-02—2016-02-22,
cirkulerade under sammanträdet.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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