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Sammanträdesdatum

2016-05-19

Utbildningsnämnden
Plats 00h

Kallingesalen, Stadshuset,

tid

Ronneby kommun

kl.

O8:30-16.40

Ledamöter

Beslutande

Se

särskild förteckning

Ersättare

Se

särskild förteckning

Övriga närvarande

Se

särskild förteckning

Justerare

Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och

tid

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2016-05-26

Underskrifter

Paragrafer

Ordförande

y

.

Lennarth Förberg (M)

~~~~

Justerare

ä...,

X

V

Jan-Eric Wildros (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits

Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-05-19

Datum då anslaget sätts upp

2016-05-27

Datum då anslaget tas ned

2016-06-21
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Förvaringsplats för protokollet
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SUS-enheten, Kommunledningsförvaltpingen, Stadshuset, Ronneby.
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M), Ordförande

Christer Stenström (M)

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

1:e vice ordförande

Christian Mahrle (L)

Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande
Stefan Österhof (S)

Marie Olsson (S)

Rune

Kronkvist (S)

Tina Lindqvist (S)

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

Tjänstgörande ersättare

Lennarth Gustafsson (L)
Kent Karlsson (M)
Helene Fogelberg (M)

Övriga närvarande
Kenth Carlsson (M)
Helene Fogelberg (M)

Ersättare

Martin Engelsjö (M)

Kennet Henningsson (C)
Lennart Gustafsson (L)
Stefan Jönsson (RP)
Johnny Håkansson (S)
Ingrid Karlsson (S)

Håkan Abrahamsson (SD)
Linda Johansson (SD)

Tommy Ahlquist,

Tjänstemän

lnger Hjort,

bitr

förvaltningschef
förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare

Gunilla Johansson,

ekonom

Ryberg, ekonom
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Birgit

Zijad Bico, arkitekt

William Lavesson, byggprojektledare
Gunnar Lindgren, förskolechef Johannishus-Listerby-Kuggeboda
Elena Johansson, kostchef

Sonja Stranne, Lärarförbundet
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Dnr 2016-000144 678

§ 68

Lokalutredning 2015: Framtida skolorganisation

Ronneby tätort.

i

Förslag.

(Ärendet är omedelbart justerat 2016-05-19.)

Sammanfattning
Lokalutredningen 2015 har behandlats i utbildningsnämnden under hösten
2015. I detta förslag till beslut, finns redovisat de underlag
Utbildningsförvaltningen arbetat fram tillsammans med tj änstemän från
Tekniska förvaltningen och Miljö-och byggnadsförvaltningen. Även
Stadsarkitekt Helena Reveljh har konsulterats i ärendet.

Bedömning

Det förslag vi bedömer som det bästa är alt 3A- en lösning som svarar mot
kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom

integrationsaspektema i tätorten. Förslaget innebär också fördelar
pluseffekter på övriga skolor i tätorten.

Vi

föreslår att

Ronneby kommun

satsar

på lösning

-

med andra

enligt reviderat alt 3

A;

Snäckebacksskolan rivs helt eller i delar och/eller byggs om/till - och anpassas
till en åk 4-9 skola för ca 600 elever. Hobyskolans elever kommer till denna
skola i åk 7-9 om inget annat skolval görs.

Nuvarande Skogsgårdsskolan rivs och byggs

om till en åk 4-9 skola för ca 600

elever.
I

båda skolorna åk 4-9 möjliggörs inkludering av elever i särskola.

Eleverna i F-3 på Skogsgårdsskolan, ca 100 elever, omfördelas

till

F redriksbergsskolan och Espedalsskolan.

Förskolan i Skogsgårdsskolan ersätts med nybyggd förskola - placering i västra
delen av Ronneby tätort - 6 avd. vid nybyggnation - lämpligen 8 avd.

Argument

för dessa lösningar i förhållande
beräkningar följer i kommande avsnitt.
I

korthet kan sägas

att

effekterna

mot kraven på moderna,

till

alternativ 2

med föreslagna alt 3

och 4 och kostnads-

A ger lösning som svarar

attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom
integrationsaspektema i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra
pluseffekter på övriga skolor i tätorten. F-3 skolorna kan använda lediggj orda
ytor till förskoleplatser i Saxemara och få plats till ﬂer yngre elever F-3 på
Fredriksbergs- och Espedalsskolan.
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I

anslutning härtill informerades även

om möjliga platser för en ny förskola (8

avd). Föreslagna platser ska enligt Stadsarkitekt

Helena Revelj ev ingå

i

ett

detaljplanepro gram, där synpunkter bla inhämtas från allmänheten.

Preliminär tidsplanering delgavs och kommenterades.

Samverkan har

skett

i

invända.

Förslag

beslut
Utbildningsnämnden
Ställa sig

ärendet och fackliga företrädare har inte något

att

till

bakom

föreslås:

förslagen

i

alt 3

A enl. utredningen

Begära att Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden
och teckna avtal om lokaler enl. föreslagna interimslösningar

Under förutsättning av kommunfullmäktiges
förvaltningschefen för

teckna avtal.

att

förhandla

p 2 ge
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att förhandla och
beslut enl.

Denna paragraf ska direktjusteras.
Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik
Olson (V), Ylva Ohlsson (SD), Lars Saager (M) och Lova Necksten (MP),
samt ersättarna Helene Fogelberg (M), Stefan Jönsson (RP), Johnny
Håkansson (S) och Lennart Gustavsson (L).
I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på föreliggande
tj

änstemannaförslag.

1:e vice

ordf Tim Svanberg (C) nämndsledamot Christian Mahrle (L) och
Jönsson (RP) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget.
,

ersättare Stefan

Nämndsledamot Erik Olson (V)
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Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och:
o
o
o

o

Ställer sig

bakom förslagen i alt 3

A enl. utredningen

Hemställer om att Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden
förhandla och teckna avtal om lokaler enl. föreslagna interimslösningar
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enl. p 2 ges
förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen i uppdrag att förhandla
och teckna avtal.
Árendet förklaras omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist, Fch

Inger Hjort, bitr Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
William Lavesson, byggprojektledare
Tekniska förvaltningen

Ekonomi
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§ 69

Dnr 2016-000449 041

Uppfëljning av budget 2016, Tertial

1.

Rapport.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd uppföljning av
budget 2016, Tertial 1, som redovisar en prognos motsvarande - 3 500 Tkr.
Underskottet kan helt härledas till kraftigt ökade volymer av barn- elever och
studerande under hösten 2016.

Bedömning
Av förvaltningschefens kommentarer till Budgetuppföljning Tertial
följ ande;

”Min uppfattning

är att

budgeten hade klarats enligt

direktiv,

volymfcirändringarna hade väntats. Utfallet i maj är 32.6
normalfallet kan ses som ett bra utfall efter tre månader.

1

framgår

om inte de stora

% vilket

i

Volymförändringar sker inom gymnasieskolans IM (språk), från ca 180 elever
idag till ca 320 elever till hösten, vilket medför ca 12 lärartjänster. SFI och
grundläggande vuxenutbildning (ca 300 studerande) måste förstärkas med ett
antal tjänster.

Vi behöver göra anpassningar för elever med funktionshinder på

GKH,
med tre tjänster.
Förskolan måste förstärkas med ytterligare ett antal tjänster, framförallt
inledningsvis

i

tätorten (50 barn svårplacerade i augusti). Möjligen behöver vi också skaffa
ytterligare tillfälliga lokaler, i avvaktan på Hulta förskola.

Allt sammantaget gör att min bedömning är att Utbildningsnämnden inte klarar
det av Kommunfullmäktige givna uppdraget, dvs att tilldelad budget skall
klaras.

Utbildningsnämnden kan vidta generella åtgärder, såsom anställningsstopp,
men då med undantag från tjänster kopplade till volymökningarna.
Inköpsstopp och restriktivitet vad gäller kompetensutvecklingsinsatser mm,
kan också genomföras.

Det som görs regelbundet är prövning av alla inköp, återbesättningsprövning
av tjänster, tjänster tillsätts inte utan samråd med
områdeschefer/förvaltningschef. Regelbunden organisationsöversyn
genomförs. Stor kontroll över intäkter, sök av statsbidrag mm.
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Min uppfattning är att det i nuläget vore oklokt att ta till kraftfulla
besparingsåtgärder. Medarbetarna arbetar i en redan ansträngd miljö. Trots
detta är sjuktalen inom nämndens område relativt sett låga.
Vi arbetar på olika fronter för att rekrytera nya medarbetare. Även om det är
svårt att rekrytera just nu, så bedömer jag att de åtgärder vi nu gör, kommer att
ge resultat. Vi kan se en viss ljusning redan nu.
Erfarenheten visar att inköpsstopp och restriktivitet vad gäller
kompetensutvecklingsinsatser ger lite i kostnadsminskning, men stor
frustration hos medarbetarna.
Kraftfulla åtgärder såsom exempelvis uppsägningar skapar stor oro, inte bara
for de medarbetare som direkt drabbas, utan för arbetslag och elever. Detta
visade sig senast 2008-2009 då vi sa upp ett 20 tal lärare.
De flesta återanställdes i kommunen på något sätt.

Min bedömning är att det behövs ett tilläggsanslag motsvarande
3500

tkr.”

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag motsvarande 3500
för 2016
till

tkr

.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Ylva
Ohlsson (SD), Erik Olson (V) och Love Necksten (MP).
I

Yrkanden

lze vice ordf Tim

rimligt
till

och

Svanberg (C) anser att tilläggsanslaget på 3 500 Tkr är
konsekvensbeskrivits, varför Svanberg yrkar bifall

att alternativen

förslaget

om tilläggsanslag.

1:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) yrkande, samt yrkar att dessa pengar ska tas från balanskontot.

Nämndsledamot Ylva Ohlsson (SD) yrkar bifall till

Justerandes sign
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2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och
avslag på Ylva Ohlssons (SD) tilläggsyrkande.

redovisning sker till årsskiftet på hur många fakturor
som är utstående från bl a Migrationsverket. Redovisningen ska ske i samband
med bokslutsredovisningen.

Vidare yrkar Wildros

att

ordf Tim Svanberg (C) yrkar avslag på nämndsledamot Ylva Ohlssons
(SD) tilläggsyrkande avseende balanskontot.
1:e vice

Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget samt
yrkar avslag på nämndsledamot Ylva Ohlssons (SD) tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
ordf Tim Svanbergs (C) yrkande om bifall till

bifaller 1:e vice

tjänstemannaförslaget.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit 1:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
bifaller nämndsledamot Ylva Ohlssons (SD) tilläggsyrkande om att begärt
tilläggsanslag ska belasta balanskontot.

Ordföranden Lennarth F örberg (M) finner att utbildningsnämnden avslagit
nämndsledamot Ylva Ohlssons (SD) tilläggsyrkande.
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
ordf J an-Eric Wildros (S) tilläggsyrkande om att redovisning
av utstående fordringar ska ske i samband med bokslutsredovisningen.

bifaller 2:e vice

Ordföranden Lennarth F örberg (M) finner att utbildningsnämnden bifaller 2:e
vice ordf J an-Eric Wildros (S) tilläggsyrkande om att redovisning av utstående
fordringar ska ske i samband med bokslutsredovisningen.
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Utbildningsnämnden

Beslut
Redovisningen av Utbildningsnämndens budgetuppföljning Tertial
dagens protokoll.

Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen
motsvarande 3 500 Tkr för 2016.

l

tas

till

om ett tilläggsanslag

Utbildningsnämnden bifaller 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros tilläggsyrkande

om att redovisning av utstående fordringar ska ske

bokslutsredovisningen.

i

samband med

Exp:
Budgetberedningen

Ekonomienheten

FK

Tommy Ahlquist, Fch
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Dnr 2016-000428 670

§ 70

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling
gällande köp och installation av CNC-svarv.

Gymnasieskolan Knut Hahn.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har framtagit förslag till fastställande av
underlag inför upphandling av inköp och installation av CNC-svar till
Gymnasieskolan Knut Hahns industritekniska program.
Förfrågningsunderlaget är framtaget av lärarna industritekniska programmet
samråd med upphandlingsenheten. Fackliga representanter äger ej rätt att
närvara under föredragningen på utbildningsnämnden.

Förslag

till

i

beslut

utbildningsnänmden fastställer föreliggande förfrågningsunderlag
avseende upphandling gällande köp och installation av CNC-svarv.

Föreslås

att

Deltar debatten
I debatten deltog nämndsledamot Lars Saager (M).
i

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande underlag till upphandling
avseende inköp och installation av CNC-svarv.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GYV
Maria Symbonis, upphandlare
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Dnr 2016-000452 600

§ 71

Förslag

till

mål för utbildningsförvaltningen 2017.

Information, diskussion.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget underlag/förslag till
mål för utbildningsnämnden 2017. Strukturen i måldokumentet har förändrats
något jämfört med tidigare. Dokumentet inleds med utbildningsnämndens mål
att redovisa till KF, följt av interna mål fördelat över de olika

utbildningsverksamheterna. Vidare finns förteckning över statliga uppdrag och
internkontrollplan 2016.

Bedömning

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) framförde synpunkter på att mängden mål,
utöver de av kommunfullmäktige tagna målen, är många. De interna målen för
förskolan och kulturskolan bör enligt Wildros finnas kvar, men övriga interna
mål överföras till en uppföljningsplan. Läroplansmål bör heller inte föras upp

som egna mål.

ordf Tim Svanberg (C) framförde synpunkter på att sk
genomströmningmål bör framtas för SF I :s verksamhet. Sådana saknas i
dagsläget. Exvis ”Hur många slutför påbörjad kurs efter två år?”, samt
1:e vice

närvaron.

Nämndsledamot Erik Olson (V) framförde synpunkter på mål

för

fritidshemmen och mål gällande stimulans av elevens utveckling och lärande,
samt hanteringen av informationsöverlämning mellan förskoleklass och

förskola.

Vidare framfördes i de diskussioner som fördes önskemål
barngruppernas storlek.

om mål kring

Tjänstemännen föreslås få i uppdrag att justera förslagen till mål till
junisammanträdet efter de diskussioner som förts under nämndssammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), närnndsledamöterna Erik
Olson (V), Lars Saager (M), Ylva Ohlsson (SD) och Christian Mahrle (L).

I

Beslut
dagens protokoll. Förslag till mål för
utbildningsförvaltningen 2017 kommer att behandlas ånyo vid
nämndssammanträdet den 16 juni 2016.
Informationen tas

till

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch
Annika Forss, kvalitetssamordnare Grundskolan
Fredrika Ter-Borch Bjurek kvalitetssamordnare Gymnasiet
,
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Dnr 2016—000453 610

§ 72

Analys av elevresultat. Redovisning.
Sammanfattning

Kvalitetssamordnare Annika Forss redovisade resultat för grundskolan VT
2015; med hänsyn tagen till nyanlända. Nationella prov åk 3 i svenska visar
bättre resultat än riket i alla delprov utom ett. l svenska som andraspråk har
Ronneby en lägre måluppfyllelse jmf med riket. I åk 6 påvisas ett bra resultat
svenska, medan åk 9 ligger lite under rikets snitt i svenska.
Resultaten för ämnesprovet

med

i

svenska/ svenska

i

som andraspråk 2015 bör tolkas

stor försiktighet enligt Skolverket.

Vad gäller betygsresultaten höj er Ronnebys kommunala skolor i åk 6
resultat i de flesta ämnen jmf med föreg år.

sina

Meritvärde (inkl och exkl nyanlända elever) delgavs nämndsledamöterna.
Meritvärdet i åk 9 redovisar ett värde på 208,2 (Riket 220,3). Sett till
meritvärdets utveckling från 2012 fram till 2015 ses en positiv trend.
Nyanlända elever visar dock på ett lägre resultat än vad som kan ses i Riket

i

stort.

Efter att de senaste åren legat på samma nivå som riket vad gäller andel
behöriga till gymnasiet, ses VT 2015 en större sänkning av andelen behöriga
från kommunala skolor än den sänkning som Riket gör.

Bedömning
Diskussion fördes kring förslag till åtgärder avseende förbättrade studieresultat
och sänkningen av behöriga elever till gymnasiet. Jämförelse bör ev ske med
andra kommuner som tagit emot nyanlända i liknande kvoter som Ronneby
kommun. Noterbart är att även resultaten för inhemskt födda elever är
försämrade.

Förslag
Föreslås

till

att

beslut

redovisningen tas till dagens protokoll.
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Utbildningsnämnden

Deltar debatten
i

debatten deltog ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamot Ylva
Ohlsson (SD), Christian Mahrle (L), Erik Olson (V) och Marie Ohlsson (S).

I

Beslut
Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetssamordnare Grundskolan

Fredrika Ter-Borch Bjurek kvalitetssamordnare Gymnasiet
Inger Hjort, bitr Fch
,
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016—OOO364 678

§ 73

Ombyggnad av delar av

Kallingeskolan; bl a

särskoledelen. Förslag.
Sammanfattning

Ärendet har tidigare behandlats vid Utbildningsnämndens sammanträde 201604-21 (N §59:20l 6) där beslut togs om återremiss för att undersöka

möjligheterna

till

Förslag gällande

bygglov.

ombyggnad av delar av Kallingeskolan har tidigare delgivits

nämnden. Tekniska förvaltningen har i samråd med Kallinges
skolområdeschef och rektorer på Kallingeskolan, tillsammans med
arbetsmiljösamordnare, utformat ett förslag på åtgärder baserat på skolans
internutredning. Total kostnad bedömdes uppgå till 15 Mkr.

Bedömning

Bedömningen är att ombyggnationema är möjliga att genomföra med start
hösten 2016 och övrig förändring löpande samt under sommaren 2017.

sent

Byggprojektledare William Lavesson uppger att möjlighet finns att söka
tillfälligt bygglov (5år+5 år+5år) Ett andra alternativ är paviljonglösning.
.

anslutning härtill informerade Lavesson om att sökt bygglov för
Kallingeskolans matsal har beviljats. Bygglovet avser förändringar inom
befintliga lokaler. Lavesson uppger att försvaret inte ser några hinder för detta
I

enligt

inhämtade uppgifter.

Förslag

beslut
Utbildningsnämnden föreslås besluta att
kommunfullmäktige;
till

föreslå

kommunstyrelsen och

-

En ombyggnad enligt p.

-

Avsätta medel för byggnation av kontorshus enligt p.4. Totalkostnad

1,2

och

3.

Totalkostnad 9,8 Mkr.

3,0 Mkr.

-

Tillföra

Mkr.

Justerandes sign

~
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för inventarier

och utemiljö

enligt p.5. Totalkostnad 2.2
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-

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att projektera
ombyggnad och genomföra förändringen enligt p. 1,2,3,4 och utemiljö

Hemställa

att

p.5.

Deltar debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nänmdsledamöterna Ylva
Ohlsson (SD), Christian Mahrle (L), Lova Necksten (MP) och Erik Olson (V),
samt ersättare Stefan Jönsson.
i

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar
Budgetberedningen i juni månad 2016.

att

ärendet läggs

Nämndsledamot Erik Olson (V) och Christian Mahrle
tj

änstemannaförslaget.

till

(L) yrkar bifall

till

2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S) och nämndsledamot Ylva Ohlsson (SD)
yrkar bifall på Erik Olsons (V) yrkande.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar att ombyggnaden av
Kallingeskolan ska ske enligt Cradle-to-Cradle.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar avslag på nämndsledamot Lova
Neckstens (MP) förslagsyrkande om att ombyggnaden ska ske enligt Cradleto-Cradle med hänvisning till att byggnaderna är tillfälliga.
ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall på ordföranden Lennarth F örbergs
(M) yrkande om att ärendet ska läggas till Budgetberedningen.
1:e vice

Propositionsordning

1

yrkande om att lägga ärendet till Budgetberedning mot
nämndsledamot Erik Olsons (V) yrkande gällande bifall till

Ordföranden

tj

Justerandes sign
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1

ställer sitt

änstemannaförslaget.

M
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Ordföranden fmner

att

utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande.

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall till ordföranden Lennart F örbergs (M) yrkande om att

Budgetberedningen röstar ja och de som bifaller
nänmdsledamot Erik Olsons (V) yrkande om att bifalla tj änstemannaförslaget
ärendet läggs

till

röster nej.

Ja

Beslutande

Nej

Avstår

Lennarth Förberg (M)
Christer Stenström

(M)

Lars Saager (M)

Tim Svanberg, ordf.

><><1i><><1><1

(C)

Silke Jacob (C)

Christian Mahrle (L)
Jan-Eric Wildros 2:e vice ordf (S)

Stefan Österhof (S)

Marie Ohlsson

(S)

Tina Lindqvist (S)

Rune Kronkvist (S)

><><.'><><i><.‘><I><><><><

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus

Stridh (SD)

Ylva Olsson (SD)
Omröstningsresultatet blir 5 ja-röster och 10 nej-röster.

Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat
nämndsledamot Erik Olsons (V) yrkande om att bifalla föreliggande
tj änstemannaförslag gällande ombyggnad av vissa delar av Kallingeskolan.
bifalla

Justerandes sign
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Propositionsordning 2
ställer nämndsledamot Lova Neckstens (MP) tilläggsyrkande
ombyggnaden ska ske enligt Cradle-to-Cradle mot avslag.

Ordföranden
gällande

att

Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit yrkandet.

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall till nämndsledamot Lova Neckstens (MP) tilläggsyrkande
om att ombyggnaden ska ske enligt Cradle-to-Cradle röstar ja och de som
avslår yrkandet röster nej.

Ja

Beslutande
Lennarth Förberg (M)
Christer Stenström

(M)

X

Lars Saager (M)

Tim Svanberg, ordf.

Nej

Avstår

X
X

X

(C)
><1

Silke Jacob (C)

X

Christian Mahrle (L)

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

Stefan Österhof (S)

Marie Ohlsson (S)
Tina Lindqvist (S)

Rune Kronkvist

(S)

><><1><I><><><><><><1

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus

Stridh (SD)

Ylva Olsson (SD)
Omröstningsresultatet blir 10 ja-röster och 5 nej -röster.
från att rösta.
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Utbildningsnämnden

Omrôstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat
nämndsledamot Lova Neckstens (MP) tilläggsyrkande om att
ombyggnad av Kallingeskolan ska ske enligt Cradle-to-Cradle.

bifalla

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och föreslår
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige;
-

En ombyggnad enligt p.

-

Avsätta medel för byggnation av kontorshus enligt p.4. Totalkostnad

1,2

och 3. Totalkostnad 9,8 Mkr.

3,0 Mkr.

-

Tillföra

Mkr.
-

medel

för inventarier

och utemiljö

enligt p.5. Totalkostnad 2.2

Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att projektera
genomföra förändringen enligt p. l,2,3,4 och utemiljö
och
ombyggnad
Hemställa

att

p.5.

Samt med tillägget

att

ombyggnaden av Kallingeskolan ska ske enligt Cradle-

to-Cradle.

Exp:

Kommunstyrelsen

Tommy Ahlquist, F ch

Inger Hjort, bitr Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Tekniska förvaltningen
William Lavesson, byggprojektledare
Zijad Bico, arkitekt
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000454 630

§ 74

Kuggeboda

förskola, fortsatt placering
Backsippan. Förslag.

i

Listerby,

Sammanfattning

Inledningsvis redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för historiken

i

ärendet.

Förskolechef Gunnar Lindgren redogjorde för barngruppemas storlek och
svårigheterna att få en fungerande pedagogiskt verksamhet med så få barn. Det
finns i dagsläget inte någon kö till Kuggeboda. Ingen har heller ansökt om
placering i Kuggeboda. Dialog förs med vårdnadshavarna kring fortsatt
verksamhet vid Backsippan i Listerby.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag

till

fortsatt

verksamhet vid Kuggeboda förskola i Listerby (Backsippan) under kommande
läsår.

Vidare föreslår förvaltningschefen att prövning av permanent
Backsippan genomförs senast under februari 2017.

flytt till

Förslag till beslut
F öreslås att utbildningsnämnden beslutar att Kuggeboda förskola blir kvar i

Listerby (Backsippan) under kommande läsår, samt att prövning av permanent
ﬂytt till Backsippan genomförs senast under februari 2017
.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Rune Kronkvist (S), Lova Necksten
(MP), Lars Saager (M), Erik Olson (V) och Magnus Stridh (SD), samt
ersättaren Stefan Jönsson (RP).

I

Christian Mahrle (L), Ylva Ohlsson (SD),

Yrkanden

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall i enlighet med

tj

Justerandes sign

änstemannaförslaget.

m”/
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Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till fortsatt Verksamhet vid
Kuggeboda förskola i Listerby (Backsippan) under kommande läsår, samt att
prövning av permanent flytt till Backsippan genomförs senast under februari
2017.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Gunnar Lindgren, Förskolechef J ohannishus-Listerby-Kuggeboda
William Lavesson, byggproj ektledare
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000455 622

§ 75

Kostfrágor relaterade

till

skolmâltiderna. Information.

Sammanfattning
Kostchef Elena Johansson har inbjudits till Utbildningsnämndens sammanträde
den 19 maj 2016 för att informera kring kostfrågor relaterade till
skolmåltiderna. Reaktioner/ synpunkter har inkommit på den mat som

medsänds Vid exvis

skolutflykter.

Nämndsledamot Christian Mahrle (L) lyfte fråga kring försämrad standard på
maten generellt; bl a har synpunkter inkommit på skollunchen. Beror detta på
ev byte av leverantörer?

Nämndsledamot Erik Olson (V)

lyfte fråga kring

utflyktsmaten samt

eftermiddagsmälen pâ fritidshemmen.

Kostchef Elena Johansson uppger att det inte skett något byte av leverantörer.
Vidare uppges svårighet att få vikarier (Serveringspersonal och kockar) varför
en personalpool inrättats.
Förbättringar väntas till hösten i samband med ombyggnationer av
skolmatsalar. All skolmat kommer att centraliseras till Gymnasieskolan
Hahn i samband med detta. Under våren 2017 sker ombyggnad av

Knut

Kallingeskolans kök, följt at ombyggnad på Espedalsskolan och Hobyskolan
tillagningskök hösten 2018. Därefter byggs Saxemaraskolan om.
Snäckebacksskolan och Skogsgårdsskolan har lyft ur pg a pågående
skolorganisation (Lokalutredning 20 l 5).

till

Vidare uppger kostchef Elena Johansson att en gemensam utflyktsmatsedel
framtagits. Översyn av fritids mellanmål har skett. Servering sker efter
Livsmedelsverkets riktlinjer.
Tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M) lyfte fråga kring att skolmaten
ofta tar slut på Gymnasieskolan Knut Hahn, vad detta berodde på och om det
gick att råda bot på matbristen.
Kostchef Elena Johansson uppger svårigheter att beräkna antal portioner, då
antal elever som äter varierar. Överbliven mat får inte tas tillvara utan måste
kastas.

Kosten

i

sin helhet utgörs

finns det

till

40

% av ekologisk mat. Då det gäller halvfabrikat

mer av sådana livsmedel

i

specialkosten än

Specialkosten är individanpassad.
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Vidare diskuterades kontakt med matråd på skolorna, tillagningskök, intag av
protein, förekomst av halal-produkter samt servering av fläskkött med
animaliskt alternativ.

Deltar debatten
i

debatten deltar 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik
(S), nämndsledamötema Christian Mahrle (L), Erik Olson (V),
Magnus Stridh (SD) och Lars Saager (M), samt tjänstgörande ersättare Helene
Fogelberg (M).
I

Wildros

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Elena Johansson, kostchef
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000456 026

§ 76

Personal - Arbetsmiljöfrägor Maj 2016.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring rekrytering av
lärarpersonal. Den rekryteringskväll som anordnades den 6 april 2016 på
har resulterat att lärare sökt tjänst i Ronneby kommun.
,

Rekryteringsvykort har utsänts

till

lärarpersonal

i

Malmö.

En något förbättrad personalsituation ses for 7-9

skolorna,
svårigheter vad gäller rekrytering av personal till bl a SFI.

Beslut
Informationen tas

Exp

till

dagens protokoll.

:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

/
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Utbildningsn'a'mnden

Dnr 2016-000457 602

§ 77

Kurser och konferenser maj 2016.
Sammanfattning
Några inbjudningar till konferenser eller kurser har inte inkommit till dagens
nämndssammanträde.
Tidigare utsänd inbjudan till ”Learning Is the Shit 2016” pâ temat ”olika och
mångfald” som arrangeras av CELA.
Föreslås

att

nämndsledamot Lova Necksten (MP)

deltar.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Utbildningsnämnden utser nämndsledamot Lova Necksten (MP)
”Learning Is the Shit 2016.”

Exp;

Lova Necksten (MP)

Ü?

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr 2016-000459 600

Fôrvaltningschefens rapporter maj 2016.
Sammanfattning

Nämndsledamöterna informerades om att detaljplaneändringen för Hulta
förskola vunnit laga kraft och att bygglov söks 2016-05-19. Upphandling

kommer att ske under vecka 21.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för situationen inom förskolan. I
nuläget uppgår bemanningen till 6,17 bam/anställd och detta är den högsta
siffran som noterats hittills denna tid på året. 57 barn bedöms ej kunna placeras
inom 4 månader. Översyn sker av lokaler inför hösten då situationen kommer
att befinna sig i ett kritiskt läge om placeringarna inte kan lösas.

Vidare kommenterade förvaltningschefen ingiven lägesrapport från rektor
Johanna Månsson gällande situationen på Start Ronneby. En kraftig minskning

noteras på Start

Ronneby där nu tjugo

står

på kö.

till SFI där 65 elever står på kö. Läget är fortsatt kritiskt
gällande förskoleplatser och skolplatser från förskoleklass till gymnasieskola
och vuxenutbildning

Fortsatt inflöde

Svårigheter påtalas

att

rekrytera lärare; framförallt

i

svenska

som andraspråk.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring de upprepade inbrott
och stölder av datorer som skett på bl a Kallingeskolan och Eringsbodaskolan.
Omställning har skett av larm och rondering sker av väktare.

Omfördelning av medel för reinvestering av datorer måste nu ske, vilket

negativa

följ der för

får

undervisningen.

Förvaltningschefen informerade om lokalsituationen på Start Soft
anledning av något förändrade förutsättningar.

med

Avslutningsvis påminde förvaltningschefen om det extra nämndssammanträde
som är inplanerat den 2 juni 2016. Information och diskussion kring Budget
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Utbildningsnämnden

2017 kommer

att

behandlas. Något utskick sker inte

enligt rutin. Mötesmaterial fås

men kallelse

på nämndssamrnanträdet.

sänds ut

Deltar debatten
I debatten deltog nämndsledamöterna Magnus Stridh (SD), Lova Necksten
(MP) och Erik Olson (V), samt ersättaren Stefan Jönsson (RP).
i

Beslut
Rapporterna tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000460 000

§ 79

Delgivningsärenden maj 2016
Sammanfattning
2016.375
Skolverket: Beslut

våren 2016.

Skolverket: Beslut

047

om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för

2016.235
för år 2015.

-

om statsbidrag for utbildning

i

-

O47

svenska för invandrare

2016.284
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för omsorg på

—

047

obekväm tid jan-jun

20 1 6.
2016.284 - O47
Skolverket: Beslut gällande Ansökan om statsbidrag för barn
landet utan tillstånd VT 2016, papperslösa barn.

som Vistas i

2016.350 - 047
Skolverket: Rekvisition avseende statsbidrag för karriärtj änster

VT 2016.

2016.442 - 047
Skolverket:

Ansökan om

statsbidrag för projekt

SPSM förskolan.
20l6.436-114

Polisanmälan ang stöld av datorer, 2016-04-22, Snäckebacksskolan. (Dnr
K467551-16).

Utdragsbestyrkande
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2016.385—114
Underrättelse om beslut avseende Polisanmälan ang stöld av datorer 201603-15 Snäcke-backsskolan. (Dnr K12792-16).

2016.420-114
Tilläggsanmälan avseende Polisanmälan ang stöld av dator 2016-03-24
Gymnasieskolan Knut Hahn. (K390444-16).

2016.435-114
Polisanmälan ang olovligt förfogande av nycklar, 2016-04-14,
gymnasieskolan Knut Hahn. (Dnr K435l42-16).

2016.435-114
Polisanmälan

om stöld av mixerbord genom inbrott 2016-04-25-04-26

på Kallingeskolan. (Dnr 482201-16).

2016.462-195
Europeiska Unionen, Europeiska socialfonden;
avstämningsrapport feb-april 2016 - analysfas.

DELTA 20l6.444-612

Miljö- och Byggnadsförvaltningen: Ronneby 16:156 - Föreläggande:
bristande efterlevnad av tobakslagen vid gymnasieskolan Knut Hahn.

2016.458-630
Tillsynsprotokoll från tillsynsbesök vid fristående förskolan Kotten.

2016.377 - 627
Protokollsutdrag från KS (§157:2016) avseende Projektplan
skola och socialtjänst Slättagårdskolan.

Forum för

2016.426 - 630
Tillsynsprotokoll frân tillsynsbesôk vid fristående förskolan G-klaven.

2016.273
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~KOMMUN

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-05-19

Utbildningsnämnden

Protokollsutdrag från
Skogsgårdsskolan.

KS

(§132:2016) avseende utökad lekyta till

Omedelbart justerat protokoll från Socialnämnden 2016-04-26 avseende
Projektförslag — Forum för skola och socialtjänst, Slättagårdsskolan. (SN
§66:201 6).

Gymnasieskolan Knut Hahn: Programkatalo g 2016.
Verksamhetsberättelse 2015 för NTA Skolutveckling. Ekonomisk
översikt.

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 2016-04-1 8
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Sveriges

Kommuner och Landsting: Cirkulär 16:28 PACTA.
med tidsbegränsad anställning enligt Skollagen. Samt
:

Fôrsôksverksamhet
bilaga gällande

Lag

om ändring

i

skollagen (2010:800).

Protokollsutdrag från KS (§ 1 5512016) avseende Nämndernas
intemkontrollplan 2016 (ej kommunstyrelsen).

Protokollsutdrag från
för kommunstyrelsen.

Justerandes sign
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KS

(§ 1 5612016)

avseende Internkontrollplan 2016

Utdragsbestyrkande
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2016-O5-19

Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000461 002

§ 80

Delegationsärenden maj 2016
Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-05-12 och
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2016-04-12*2016-05-09 cirkulerade
‚

under sammanträdet.
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