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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M), Ordförande
Lars Saager (M)
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande
Jan-Eric_ Wildros (S), 2:e vice ordförande
Stefan Osterhof (S)
Marie Olsson (S)

Rune

Kronkvist (S)

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

Kenth Carlsson (M)
Kennet Henningsson (C)
Helene Fogelberg (M)
Jonas Petersson (S)
Linda Johansson (SD)

Tjänstgôrande ersättare

Övriga närvarande
Martin Engelsjö (M)
Stefan Jönsson (RP)

Ersättare

Johnny Håkansson

(S)

Anna-Karin Wallgren (S)
Håkan Abrahamsson (SD)

Tommy Ahlquist,

Tjänstemän

Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef
förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare

ekonom
ekonom

Gunilla Johansson,
Birgit

Ryberg,

Annika Forss, kvalitetssamordnare
Tina Sand, specialpedagog RoS-Teamet
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
Sonja Stranne, Lärarförbundet
Fräs Kajsa Danielsson, Lärarnas Riksförbund

Övriga

Utdragsbestyrkande
i
l
l

Q

Sida

2(37)

~
~

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL
2016-06-16

Sida

3(37)

Utbildningsnämnden

Ârendelista
§ 82
§ 83
5 84

§ 85

Dnr 2016-000490 O41

Budget 2017 —

lnriktningsbeslut. Förslag. ......................................................... .. 4
2016-000489
O41
Dnr
Uppfôljning av budget maj 2016. Redovisning. ................................................. .. 6
Dnr 2016-000465 608
Begäran om yttrande avseende medborgarförslag gällande elevernas
Iäsårsstart under vecka 34. Förslag. ................................................................. .. 8
Dnr 2016-000452 600
Fôrslag till mål för utbildningsförvaltningen 2017 ............................................. 10
Dnr 2016-000439 041
Begäran om remissyttrande avseende KS auzs beslut ang Tilldelning
av medel till Kostenheten för barn med permanent uppehållstillstånd.
Förslag ............................................................................................................ 15
Dnr 2016-000440 041
Begäran om remissyttrande avseende KS auzs beslut ang Tilldelning
av medel till Kostenheten för asylsökande barn. Förslag. ................................ 17
Dnr 2016-000492 610
Uppfôljning enligt lnternkontrollplan 2016; Skolpliktsbevakning. ..................... 19
Dnr 2016-000493 610
Redovisning enligt uppfôljningsplan; Visning av enkätresultat,
Fôrskolebarns språkliga utveckling, screening åk 3,
Företagssamverkan. ....................................................................................... 21
Dnr 2016-000494 026
Personal och arbetsmiljôfrâgorjuni 2016. ....................................................... 24
Dnr 2016-000495 602
Kurser och konferenserjuni 2016 ................................................................... ._26
Dnr 2016-000496 600
Förvaltningschefens Rapporterjuni 2016 ........................................................ 27
Dnr 2016-000497 000
Delgivningsärenden juni 2016 ......................................................................... 29
Dnr 2016-000498 002
Delegationsärenden juni 2016 ........................................................................ 34
Dnr 2016-000548 612
Utbildningsnämndens representation den Iokala styrgruppen‚
TeknikCollege. Förslag. .................................................................................. 35
..

§ 86

..

5 87

..

§ 88

..

5 89

..

§ 90

..

5 91
§ 92

..

§ 93

..

§ 94

..

5 95

i

..

Justerandes

~

I

Utdragsbestyrkande

'ign

(W

l

“r0

l

l

~~RONNEBY
i

~~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

2016-O6-1 6

Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000490 041

§ 82

Budget 2017 - lnriktningsbeslut. Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschefen redogjorde inledningsvis för det budgetarbete och den
process som präglat våren. Efter flera år med positivt budgetresultat, gör nu
förvaltningschefen bedömningen att budget inte klaras 2016 beroende på
betydande volymförändringar. Förskolan, vuxenutbildningen inkl SFI och
IM språk ökar kraftigt.

nämndssammanträde den 2 juni 2016 hölls en genomgång av
framtaget budgetmaterial för nämndens ledamöter. De underlag som ligger

Vid
till

ett

extra

grund för äskandena redovisades.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till Budget 2017,
där Väsentliga dispositioner, resultaträkning 2017 och äskanden om utökad
budgetram (utöver planbeloppet) genomgicks och kommenterades.
Äskandena innefattar inte utökad timplan i matematik, ej heller tillfälliga
förskoleavdelningar som ev startas upp under hösten 2016, ej heller en ev
fortsättning av tillfälliga undervisningsenheten Start Soft. Start Soft är tänkt
avvecklas inför år 2017.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist gör bedömningen att det behövs
ytterligare minst 31 600 Tkr utöver nuvarande planbelopp för att kunna möta
de utökningar av verksamheterna som skett under 2016 och som kommer att
ske under 20l7.( l Budget 2016 finns 10 Mkr extra i statsbidrag från
Migrationsverket.)

Förslag

till

beslut

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår

att utbildningsnämnden ställer
bilaga. Summan 31 600 Tkr,
enligt
äskanden
sig bakom
innefattar inte ev tillfälliga förskoleavdelningar som startas upp under hösten
2016, timplaneökning samt en ev fortsättning på Start Soft 2017.

dennes förslag

Justerandes
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Utbildningsnämnden

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 Lova
Necksten (MP), Erik Ohlson V() och Lars Saager (M) samt tjänstgörande
ersättare Kennet Henningsson (C) och ersättare Stefan Jönsson (RP).
I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth F örberg (M) redogjorde för Alliansens förslag;
I tj änstemännens underlag framgår att bruttotalet är 51 Mkr, som efter en
Översyn av förvaltningschefen reducerats till 31 Mkr (-60 %), Nettoäskandet
uppgår till 31 630, Vilket ger en effektivisering på ca 20 Mkr. Utökningen
blir då 39130 Mkr.

Summan 39

130 Mkr innefattar även timplaneökning, förskoleavdelningar
som öppnas under hösten 2016 samt en ev fortsättning av Start Soft våren
2017.

Ordföranden yrkar bifall till tj änstemannaförslaget, där reduceringen ska
förändras/revideras till 39 130 Tkr och p. 21 tas bort i budgetäskandena.

1

:e

vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall

till

ordförandens förslag.

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller Alliansens förslag till utökad ram för Budget
2017, vilket innebär en ökning med 39 130 Mkr.

Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Tommy Ahlquist, Fch
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§ 83

Dnr 2016-000489 041

Uppfëljning av budget maj 2016. Redovisning.
Sammanfattning

Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist från
Kommunstyrelsens arbetsutskott där begärt tilläggsäskande från
utbildningsnämndens bifallits och hänskjutits till Kommunstyrelsen för
vidare behandling.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde därefter för av Ekonomienheten framtagen prognos avseende maj 2016, vilken visar på ett underskott
motsvarande -4 654 Tkr (inkl budgetreducering). Sammanställning över
interkommunala ersättningar och kostnader kommenterades.
Förvaltningschefen uppger
under hösten 2016 är stor.

att

volymökningar av barn, elever och studerande

Åtgärder; I nuläget genomförs extraordinära åtgärder för att försöka klara
lagkraven gällande förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning,
Uppstart av tillfällig undervisningsenhet, skolskjuts av elever till
landsbygdsskolor mm. Det kritiska läget ställer stora krav på cheferna, både
när det gäller styrning i vardagen och styrning över året. Trots god kontroll
kan inte ökade kostnader under hösten arbetas in utan konsekvenser för

verksamheterna.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist gôr bedömningen att Budget 2016 klaras
förutsatt att det tilläggsäskande på 3,5 Mkr som utbildningsnämnden beslutat
begära av KS/KF erhålls.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Erik

Wildros
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Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, F ch
Ekonomienheten
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Dnr 2016-000465 608

§ 84

Begäran

om yttrande avseende medborgarfôrslag

gällande elevernas läsârsstart under vecka 34. Fërslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för av kvalitetssamordnare

Fredrika Ter-Borch Bjurek framtaget remissyttrande gällande ingivet
medborgarförslag från Susanne Borg ang elevernas läsårsstart vecka 34.

medborgarförslaget föreslås att skolavslutningen skjuts upp en vecka eller
att man alternativt minskar ner på det långa jullovet.
I

Bedömning
I

det förslag

2019 mer i

Förslag

som läsårsgruppen meddelat,

linje

med medborgarförslaget.

ligger förslag för läsåren

2017-

beslut

till

Föreslås att viss redaktionell revidering sker av förslaget
får följande lydelse;

till

beslut, så att det

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande,
antar detta som sitt eget remissvar och föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunñillmäktige att medborgarförslaget är besvarat.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) samt
närnndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Stefan Osterhof (S).
I

/
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Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden ställer si g bakom föreliggande yttrande, antar detta som
sitt eget remissvar och föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.

Exp:

Kommunfullmäktige
Inger Hjort, bitr Fch

Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000452 600

§ 85

Förslag

till

mål för utbildningsförvaltningen 2017.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för framtaget förslag till mål för
utbildningsnämnden 2017. Strukturen i måldokumentet har förändrats

med tidigare.
Dokumentet inleds med utbildningsnämndens mål att ärsvis redovisa till KF,

jämfört

av färre antal interna mål fördelat över de olika utbildningsverksamheterna. Därefter närsluts en uppföljningsplan innehållande
förteckning över statliga uppdrag och kommunala uppföljningar.
följt

Avstämning av de statliga styrdokumenten sker genom dessa uppföljningar.
Dokumentet avslutas med närsluten intemkontrollplan 2016 (sedan tidigare

fastställd av nämnden).

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), nämndsledamötema Lova
Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Magnus Stridh (SD), Rune Kronkvist (S),
och Marie Ohlsson (S), tjänstgörande ersättare Linda Johansson (SD) samt
ersättare Martin Engelsjö (M).
I

Yrkanden

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att SFI ingår som uppföljning pä sid 5
med följande två mål; l) Andel som fått betyget godkänt minst en kurs två
i

är efter påbörjad utbildning

samt 2) Närvaro i SFI-undervisningen.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall
Svanbergs (C) båda tilläggsyrkande.

till

1:e vice ordf Tim

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar att Skolverkets riktmärke helt
följs vad gäller mindre barngrupper. Dvs max 15 barn istället för de 18 som
anges i måldokumentet.

Justerandes sign/
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Utbildningsnämnden

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att ett riktat mäl mot högstadiet
införs i måldokument på sidan 2, gällande 17 tirn/vecka planlagd
i

undervisningstid (7-9).
Stridh (SD) yrkar bifall på 2:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) tilläggssyrkande.

Nämndsledamot Magnus

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) och tjänstgörande ersättare Linda
Johansson (SD) yrkar bifall på Lova Neckstens (MP) tilläggsyrkande.

Nämndsordf Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till tjänstemannaforslaget,

dvs att riktmärket max 18 barn kvarstår, samt att formuleringen ”Skolverkets
riktmärke” borttages ur måldokumentet.
Nämndsordf Lennarth Förberg (M) yrkar avslag på nämndsledamot Lova
Neckstens (MP) tilläggsyrkande betr en skärpning till max 15 barn.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till nämndsledamot Lova
Neckstens (MP) tilläggsyrkande, men påtalar att detta mål inte är möjligt at

uppnå

i

närtid.

Nämndsledamot Marie Ohlsson (S) yrkar bifall till nämndsledamot Lova
Neckstens (MP) tilläggsyrkande.
ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till nämndsordförandens
avslagsyrkande gällande nämndsledamot Love Neckstens (MP)
tilläggsyrkande avseende Skolverkets riktmärke och en nedsättning av
riktmärket till max 15 bam.
1:e vice

Nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar bifall

till

nämndsordförandens

yrkande.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att uppföljningsplanen på sidan

5

tillförs en uppföljning av personal avseende sammansättningen av
personalgrupperna i förskolan; med uppföljning i juni månad. Riktlinjen är

75% förskolelärare och 25% barnskötare.

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort uppger att det är möjligt att

redaktionella justeringar

i

måldokument

genom

inkl uppföljningsplan, ändra

mätpunkten/redovisningen av förskolemålet att gälla för enbart april istället
för september - april. Likaså att formuleringen ”Skolverkets riktmärke” lyfts
ur måldokumentet.
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Propositionsordning

1

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer nämndsledamot Lova Neckstens
(MP) ändringsyrkande mot ordförandens avslagsyrkande.
Ordföranden finner

att

utbildningsnämnden bifallit ordförandens

avslagsyrkande.

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall till nämndsledamot Love Neckstens (MP) yrkande röstar
ja och de som bifaller ordföranden Lennarth Förbergs (M) avslagsyrkande
röstar nej.

Ja

Beslutande

Nej

Lennarth Förberg (M)

Kenth Karlsson (M)

tj g.ers

Lars Saager (M)
><><><><><><

Tim Svanberg, ordf.

(C)

Kennet Henningsson (C)
Helene Fogelberg (M)
J an-Eric

tj

g.ers

tj

g.ers

Wildros 2:e Vice ordf (S)

Stefan Österhof (S)

Marie Ohlsson (S)
Jonas Petersson (S)

tj g.ers

Rune Kronkvist (S)

><1><><1><><§><><f><><1

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus Stﬁdh (SD)
Linda Johansson (SD)

tj g.ers

Omröstningsresultatet blir 9 ja-röster och 6 nej -röster.

Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat
Lova Neckstens (MP) yrkande att Skolverkets riktmärke helt följs vad
gäller mindre barngrupper. Dvs max 15 barn istället för de 18, för
syskongrupp, som anges i mäldokumentet.
bifalla

Propositionsordning 2
Ordföranden Lennarth F örberg (M)
tilläggsyrkande mot avslag.

ställer 1:e vice

ordf Tim Svanbergs (C)

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit 1:e vice ordf Tim
Svanbergs (C) tilläggsyrkande om att SFI ingår som uppföljning på sid 5
med följ ande två punkter; 1) Andel som fått betyget godkänt i minst en kurs
två år efter påbörjad utbildning samt 2) Närvaro i SFI-undervisningen.

Propositionsordning 3
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer nämndsledamot Erik Ohlsons (V)
tilläggsyrkande att ett riktat mål mot högstadiet införs måldokurnentet på
sidan 2, gällande 17 tim/vecka i planlagd undervisningstid (7-9) mot avslag.
i

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) tilläggsyrkande avseende 17 tim/vecka i planlagd

undervisningstid (7-9).

Propositionsordning 4
Ordföranden Lennarth Förberg (M)

ställer nämndsledamot Erik Ohlsons (V)
tilläggsyrkande att uppföljningsplanen på sidan 5 tillförs uppföljning av
personal avseende sammansättningen av personalgruppema i förskolan; med
uppföljning i juni månad mot avslag.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) tilläggsyrkande avseende sammansättningen av
personalgruppema i förskolan; med uppföljning i juni månad.

Justerandes sign/
í/

v‘

Utdragsbestyrkande

Lía!

l

Sida

13(37)

~~*i

~

Sida

åâIg-Itg/GÅEÄRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Propositionsordning 5
Ordföranden Lennarth F örberg (M)

mål

för utbildningsförvaltningen

ställer

frågan

om föreliggande förslag till

2017 kan antas med

bifallda revideringar.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden antagit föreliggande förslag till
mål- och uppföljningsplan för utbildningsförvaltningen 2017 med bifallda
revideringar.

Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande mål för utbildningsförvaltningen

2017.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Inger Hjort, Bitr Fch
Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen

Justerandes
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Dnr 2016-000439 O41

§ 86

Begäran om remissyttrande avseende KS au:s beslut
ang Tilldelning av medel tiIl kostenheten fër barn med
permanent uppehällstillständ. Förslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort har framtagit förslag till remissyttrande
Kostenheten avseende tilldelning av medel för barn med permanent

till

uppehållstillstånd.
l
i

remissvaret framgår att utbildningsförvaltningen inte har någon uppfattning
frågan om finansieringen, men ser det som rimligt att även Kostenheten

kompenseras för volymökningar

Förslag

i

elevtalen.

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande
remissyttrande gällande förslag till tilldelning av medel för barn

permanent uppehållstillstånd.

med

Deltar debatten
i

I

debatten deltar nämndsledamot Erik Ohlson (V).

Beslut
Utbildningsnämnden
förslag

till

tilldelning

ställer sig

bakom

föreliggande remissyttrande gällande

av medel för bam med permanent uppehållstillstånd.

Utdragsbestyrkande

Justerandes

l

Lp

l

l

~
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2016-06-16

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, Kostenheten
Inger Hjort, Bitr F ch

Justerandes

sig

Utdragsbestyrkande
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i

i

i
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Dnr 2016-000440 O41

§ 87

Begäran om remissyttrande avseende KS au:s beslut
ang Tilldelning av medel till Kostenheten för
asylsökande barn. Förslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag
till

till

remissyttrande

Kostenheten avseende tilldelning av medel för asylsökande barn.

Kostenhetens förslag är att det schablonbelopp som verksamheterna, skolor,
söker och tilldelas från migrationsverket, ska fördelas med schablonbelopp
till Kostenheten för de merkostnader som uppkommer, med hänvisning till
volymökningar av barn i förskola/skola.
Utbildningsförvaltningen tolkar bestämmelserna om ersättningen såsom ett
bidrag för de extrakostnader som de asylsökande innebär i form av insatser i
svenska som andraspråk, modersmålsundervisning, studiehandledning på
modersmål. Dvs kostnader kopplade till undervisningen; inte att
statsbidraget har någon koppling till behovet av mat.

Förslag

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande
remissyttrande avseende tilldelning av medel för asylsökande barn.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S).

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande remissyttrande avseende
tilldelning av medel för asylsökande barn.

Utdragsbestyrkande

Justerande sign

l
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Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, Kostenheten
Inger Hjort, bitr F ch

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

~
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000492 610

§ 88

Uppfôljning enligt Internkontrollplan 2016;
Skolpliktsbevakning.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef redogjorde för uppföljning enligt internkontrollplan
2016, gällande skolpliktsbevakning. Utbildningsnämnden har tidigare antagit
2010-05rutiner att följa då elever inte har giltig närvaro (fastställd av
J9). Framtagen rutin samt praktisk del i frågan delgavs nämndsledamötema.

UN

Föreslogs
redovisas

i

Förslag

till

att

frånvarorutin/rutiner för närvaro

i

utbildningsnämnden under hösten.

skolan och uppföljning,

beslut

informationen tas till dagens protokoll samt att frånvarorutin/
rutiner för närvaro i skolan och uppföljning, redovisas i utbildningsnämnden
Föreslås

att

under hösten.

Deltar debatten
i

debatten deltar närnndsledamötema Rune Kronkvist (S), Erik Ohlson (V)
och Lova Necksten (MP), samt tjänstgörande ersättare Helen Fogelberg (M)
och ersättare Stefan Jönsson (SD).
I

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
att frânvarorutin/ rutiner för

ta informationen

närvaro

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

i”

L;

o

l

l

dagens protokoll, samt

skolan och uppföljning, redovisas

i

utbildningsnämnden under hösten.

(¡M!

till

l

i
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Utbildningsnämnden

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch
Annika Forss, kvalitetssamordnare

Justerande sign

I

4/7
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Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000493 61 O

§ 89

Redovisning enligt uppfôljningsplan; Visning av
enkätresultat, Fërskolebarns språkliga utveckling,
screening åk 3, Företagssamverkan.
Sammanfattning
Delredovisning; Visning av enkätresultat

Kvalitetssamordnare Annika Forss delgav nämndsledamöterna
enkätresultatet för grundskolan åk 9, vilka genomgicks och kommenterades.
Frågeställningar som om eleverna känner sig trygga i skolan, om eleverna får
gott stöd av sina lärare och om eleverna känner sig mobbade eller utfrysta av
andra elever på skolan lyftes fram.

Det noteras att en högre grad av
kränkta i åk 9.
Totalt har

än pojkar, känner sig mobbade

flickor,

eller

254 elever deltagit i enkäten. Svarsfrekvensen uppgår till 67%.

Delredovisning Förskolebarns ggråkliga utveckling
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för måluppföljning kring
förskolebarns språkliga utveckling. Rapport
barn födda 2010 -

om

”Språkutveckling utifrån TRAS” - delgavs ledamöterna.

I

Ronneby kommuns

VT

förskolor finns det 287 barn
2016 som är födda år
att redan i denna ålder förutse vilka bam som

2010. Vissa svårigheter påtalas

kommer att uppnå målen

år 3.

i

Det poängteras att det är 76 barn som redan i förskoleklassen skulle gynnas
av att få svenska som andraspråk. Merparten av dessa barn finns i Ronneby
tätorts förskolor, Skogsgården och Espedalen.
Delredovisning Screening âk 3

Tina Sand, speciallärare RoS-Teamet, redogjorde för genomförd screening
åk 3 (med jmf samma elever åk 2). I screeningen kring läsförmåga och
språklig utveckling har totalt 309 elever ingått. Därav några elever med
dyslexi. Sett

till

enligt Sand.

7

Justerand

~

l

¿FO

resultatet

som helhet är det ett bra resultat som redovisas,

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Genusfördelning efterfrågades, vilken kommer
utbildningsnämndens ledamöter digitalt.

att

Avslutningsvis informerad speciallärare Tina Sand
hjälpmedel och Skoldatateket.

framtas och delges

om kompensatoriska

Delredovisning Företagssamverkan

Vidare redovisades uppföljning av entreprenörskap och företagssamverkan.
Totalt har 53 inrapportering från förskola till vuxenutbildning inkommit från
verksamheterna. Svarsfrekvensen uppgår till 81,5 %.
anslutning härtill informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kort kring
DELTA-projektet; ett samverkansprojekt for utveckling.
I

Ny projektledare har tillsatts for TeknikCollege.
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
Magnus Stridh (SD), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) och Lova Necksten
(MP), samt ersättare Stefan Jönsson (RP).
I

Beslut
Redovisningarna tas

Justerandes sig

till

dagens protokoll.

/

Utdragsbestyrkande
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i

i
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Utbildningsnämnden

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch
Annika Forss, kvalitetssamordnare grundskolan
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare
Tina Sand, speciallärare RoS-Teamet

WWW!

GyV

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000494 O26

§ 90

Personal och arbetsmiljëfrâgorjuni 2016.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring personaltillsättningen

inom utbildningsförvaltningen;

Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek återgår vid höstterminens
start som lärare på Gymnasieskolan Knut Hahn. Tjänsten som
kvalitetssamordnare med tyngdpunkt på gymnasiet, är utannonserad externt.

Rektor Roswitha Eek,

GKH, kommer inom kort att gå

Sjölander tillträder tjänsten
höstterminens start.

som

Patrik Gustafsson, rektor for

september 2016.
Rekrytering kommer
svårigheterna

att

pension. Christoffer
rektor för nationella programmen vid

yrkesprogrammen på

i

GKH,

slutar sin tjänst

i

att påbörjas snarast. Förvaltningschefen betonar
rekrytera personal.

Bodil Östgård, tidigare chef för RoS-Teamet, kommer att arbeta med
samordning av specialundervisningen på Gymnasieskolan Knut Hahn.
Ny chef för Råd- och Stödteamet (RoS) fr o 2016-09-13 blir Soﬁa
Wildros.

m

Nämndsledamot Lars Saager (M)

kring mötesdagar och
planeringen av de olika nämndernas sammanträden under år 2017. Under år
2016 har några nämnder kolliderat, vilket medfört svårigheter för ledamöter
lyfte fråga

som sitter med i flera nämnder.

Vidare framfördes önskemål om att förlägga några nämndssammanträden till
annan plats ute i verksamheterna. Likaså togs kontaktpolitikers
verksamhetsbesök upp. Nämndspolitikerna uppmanades ta kontakt med resp
skolområdeschef, vilka är kontaktpersoner då det gäller kontaktpolitikers
verksamhetsbesök.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

trol

i
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Utbildningsnämnden

Lyft fråga ang nämndssammanträden år 2017 kommer att expedieras till
kommunsekreterare Camilla Ôberg fôr Vidare handläggning och besked.
Lyft fråga ang kontaktpolitiker kommer
efter revidering av förteckning.

att

expedieras av nämndsekreteraren

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Fråga ang nämndssammanträden år 2017 expedieras till
kommunsekreteraren för vidare handläggning och besked.
Fråga ang kontaktpolitikers verksamhet kommer att expedieras till bitr
förvaltningschef Inger Hj ort samt nämndsekreterare RosMarie Ronnehed för
vidare handläggning och expediering till nämndsledamötema efter
vederbörlig revidering.

Exp:
Camilla Öberg, kommunsekreterare
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

I
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000495 602

§ 91

Kurser och konferenser juni 2016
Sammanfattning
Nämndsledamot LoVa Necksten, som tidigare utsågs till

representera
utbildningsnämnden vid konferensen ”Learning is the shit”, var förhindrad
delta pg a sjukdom, varför någon rapport inte kommer att delges
att

nämndsledamöterna.

Direktadresserad inbjudan till politiker till Folkhälsodag den 7 september
2016 på Ronneby Brunn har inkommit.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) såväl som 2:e vice ordf J an-Eric Wildros
(S) är förhindrade delta. Representant för utbildningsnämnden blir 1:e vice
ordf Tim Svanberg (C).

Beslut
Informationen tas

Exp

till

dagens protokoll.

:

1:e vice ordf Tim

Svanberg (C)

Vik folkhälsosamordnare

Bitte

Rönnlund FK.

Justerandes sign

~
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Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000496 600

§ 92

Fôrvaltningschefens Rapporterjuni 2016
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav utbildningsnämndens ledamöter
framtagen BO-statistik, där det framgår att under maj månad finns l 306
barn placerade.
Förvaltningschefen bedömer att behovet av extra avdelningar krävs i oktober
2016. I nuläget finns ca 100 fler barn placerade i de kommunala förskolorna
än jämfört med samma tid föregående år.
Sammanställningen har tillställts utbildningsnämnden digitalt.
Beslut har inkommit från EU om uppstart av ett Z-årigt projekt om
studiehandledning On-Line. 13 Mkr erhålls i finansieringsbidrag.
Projektledare är Henrik Lövgren, chef BIU.
Beslutsskrivelsen delges utbildningsnämnden under punkten
”Delgivningsärenden juni 2016”.

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort delgav nämndsledamötema ett klargörande
inlägg, då definitionen av ”skolenhet” efterfrågades vid föreg

nämndssammanträde; i samband med
gemensam enhet av två 4-9skolor.

att

fråga ställdes

om att göra en

En kortare sammanställning av praxis från domstol och Skolinspektionen
delgavs nämndsledamöterna. I l Kap 3§ Skollagen (2010:800) ges även
definition

på vad en skolenhet och förskoleenhet

Mirai

Justerandes sign

~

är.

Utdragsbestyrkande
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Fôrslag
Fôresläs

beslut

till

att

rapporterna tas

till

dagens protokoll.

Deltar debatten
I debatten deltar nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V)
och Lars Saager (M), samt ersättare Stefan Jönsson (RP).
i

Beslut
Rapporterna

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

lmdragsbestyrkande

t
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016—O0O497 OOO

§ 93

Delgivningsärenden juni 2016
Sammanfattning
2015.935
Skolverket: Beslutsmeddelande ang statsbidrag för
år 2015.

-

O47

omsorg på obekväm

tid

2015.166 - 047
Skolverket: Beslut

om återkrav av statsbidrag för yrkesintroduktion 2015.
2016.370 - O47

Skolverket: Beslutsmeddelande ang statsbidrag för mindre barngrupper
förskolan för läsåret 20 l 6/201 7..

i

2016.399 - 047
Skolverket: Beslut om statsbidrag för hjälp
skolarbete 2016 (läxhjälp)

med läxor eller annat
2016.284 — 047

Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition för statsbidrag för omsorg
under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds j an-juni 2016 (nattis).

2016.296
Skolverket: Beslut

(forstelärare).

2016.165
2015.

-

om statsbidrag för Lärarlyftet ll vårterminen 2016.

Utdragsbestyrkande

,

-

O47

om återkrav av statsbidrag for Främja lärling för år
2016.505

Skolverket: Beslut

O47

om rekvisition och utbetalning av statsbidrag (för

VT16) till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg 2015/2016

Skolverket: Beslut

—

l

I
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Utbildningsnämnden

2016.517
Skolverket:

Ansökan om bidrag

-

O47

för behörighetsgivande utbildning för

yrkesämnen kalenderåren 2016-VT2018, Blekinge
Naturbruksgymnasium.
lärare

i

2016.374 - O47

om återkrav av statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande
och gymnasiesärskolan 2015
gymnasieskolan
(APL)
Skolverket: Beslut
i

2016.491

-

108

-

114

Synpunkter gällande Thoren Framtid och Ronneby kommun.

2016.484
Polisanmälan ang skadegörelse genom
Kallingeskolan. (Dnr K5 60443 -16).

klotter,

2016-05—12—05-13,
2016.483 -114

Polisanmälan ang stöld av datorer, 2016-05-03, Kallingeskolan. (Dnr
K513670-l6).

2016.482
Polisanmälan om stöld/försök
K504321-16).

till

stöld

-

114

2016-04-30 Kallingeskolan. (Dnr
2016.481 -114

Polisanmälan avseende stöld av datorer 2016-05-08 Kallingeskolan (Dnr
K539339-16).

2016.480 -114
Polisanmälan om åverkan
K546822-16).

genom brand 2016-O5-10 Kallingeskolan (Dnr
2016.510 -114

Polisanmälan ang brott genom klotter 2016-05-18 Kallingeskolan. (Dnr
K586399-l6).
2016.511 -114
Polisanmälan ang skadegörelse brand 2016-05-28 Knut Hahn. (Dnr

K634856-16)

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

i
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2016.512 -114
Polisanmälan ang skadegörelse sönderslagna fönster 2016-05-18 på
Snäckebacksskolan (K5 87997-16).
2016.531

114

-

Polisanmälan ang skadegörelse Kulturskolan 2016-05-30 (K636485-16).

2016.479
Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsyn enligt lagen (2003:778)
skydd mot olyckor Förskolan Prästgården, J ohannishus.

om

2016.462

Svenska ESF-Rädet: Beslut

171

-

195

-

om ändring avseende EU-proj ekt DELTA.
20l6.5l9 - 400

Anmälan

enligt 38
Fridhems förskola

§

förordning

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
-

609

-

609

2016.533

-

609

2016.534

-

609

-

600

2016.398
Synpunkter ang ny skoletablering på Soft Center - Start

Soft.

2016.532
Synpunkter pâ placering av nyinflyttade barn. Skogsgårdsskolan.

Synpunkter på lärarpersonal vid Espedalsskolan.

Synpunkter ang mat under Shack4an och beg förtydligande gällande
avgiftsfri skola.

2016.485
Årsredovisning 2015 Föräldrakooperativet Kotten.

W

Justerandes sign

l

W

Utdragsbestyrkande
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2016.184 - 600

Ansôkan om stôd och proj ektplan. Asyl, migrations- och integrationsfonden (AMIF). EU-proj ekt

BIU Online,

Startdatum 2016-08-01.

2016.471

-

611

2016.144

-

678

Ungdomsfullmäktige 2016.

Protokollsutdrag

fr

KS au avs Framtida skolorganisation Ronneby
i

tätort.(Dnr 2016.291-61 l.)

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 6-05- l 6
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Protokoll från styrgruppsmöte 2016-05-27 TeknikCollege Sydost.

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S)
läxhjälp.

lyfte fråga

angående statsbidrag till

Redovisning efterfrågas i under hösten 2016.

Deltar debatten
i

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S).

W

Justerand

~

sign

l

W

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Informationen tas till dagens protokoll. Redovisning ang statsbidrag
läxhjälp ska ges i utbildningsnämndens under hösten 2016.

Exp:

Annika Forss, kvalitetssamordnare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 94

Dnr 2016-000498 O02

Delegationsärenden juni 2016
Sammanfattning
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2016-05-242016-06-03, delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2016-05-17-201 605-23 och delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2016-04-06-201605-23 samt delegationsbeslut för Skolområde GyV 2016-04-18—2016-O53 l, cirkulerade under sammanträdet

Wl

Justerandes

s_ign

/
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Utbildningsn'a'mnden

Dnr 2016-000548 612

§ 95

Utbildningsnämndens representation den lokala
i

styrgruppen, TeknikCollege. Fôrslag.
Sammanfattning

Förslag har väckts om förnyat uppdrag gällande politisk representation i den
lokala styrgruppen för TeknikCollege.

Utbildningsnämnden har tidigare (dvs föreg mandatperiod) utsett 2:e Vice
ordf J an-Eric Wildros som utbildningsnämndens representant i den lokala
styrgruppen för TC. (Hänv dnr 2011.18-958, nämndsprotokoll 2011-10-18
§153 :201 1 .)

Fôrslag

N

beslut

till

Fôreslâs att 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) får förnyat mandat att
representera utbildningsnämnden i den lokala styrgruppen för TeknikCollege

fram till mandatperiodens

slut

(2015——201 8).

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf J anErik Wildros (S).
I

Beslut
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros utses som utbildningsnämndens representant
den lokala styrgruppen för TeknikCollege fram till mandatperiodens slut

(2015-2018).
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Utbildningsnämnden

Exp:
J an-Eric Wildros, 2:e vice

ordf

Region Blekinge/TC Sydost Regional Styrgrupp

FK
FK

Lennarth Förberg, ordförande utbildningsnämnden
Tommy Ahlquist Fch FK

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL
2016-06-16

Utbildningsnämnden

Avslutningsvis ônskade nämndsordfôranden Lennarth Fôrberg (M) en trevlig
sommar, och vill ha fört till nämndsprotokollet;
att de som arbetar i utbildningsnämndens Verksamheter gör
jobb under en pressad situation.

ett

Väldi gt fint

2:e vice ordföranden J an-Eric Wildros (S) tillönskade nämndsordföranden en
trevlig och avkopplande sommar å nämndens vägnar.

Utdragsbestyrkande
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Namn

LEDAMÓTER
Lennarth F örberg
Christer Stenström
Lars Saager
Tim Svanberg
Silke Jacob
Christian Mahrle
J an-Eric Wildros
Stefan Österhof
Marie Ohlsson
Tina Lindqvist
Rune Kronkvist
Erik Ohlson
Lova Necksten

Magnus

Stridh

Ylva Olsson
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Kenth Carlsson
Helene Fogelberg
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Martin Engelsjö
Kennet Henningsson
Lennart Gustavsson
Stefan Jönsson
Jonas Petersson
Mari Holm
rBengt-Christer Nilsson

NN
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Johnny Håkansson

Ingrid

K Karlsson

Anna-Karin Wallgren
Sven-Olof Lindström
Linda Johansson

Håkan Abrahamsson
Personalre resentanter
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