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Se särskild förteckning 
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Paragrafer 1 10-123 
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Lova Necksten (MP) 

ANSLAGIBEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-22 
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Övriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Övriga 

RONNEBY KOMMUN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-09-22 

Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordfôrande/môtesordfôrande 
Silke Jacob (C) 
Jan-Eriç_ Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Osterhof (S) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

Kent Carlsson (M) 
Lennart Gustafsson (L) 
Johnny Håkansson (S) 
Bengt-Christer Nilsson (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Jonas Petersson (S) 
Helené Fogelberg (M) 
Hâkan Abrahamsson (SD) fr o m kl 13.00 

Kenth Carlsson (M) 
Helene Fogelberg (M) 
Hâkan Abrahamsson (SD) tom kl 12.00 
Ros-Marie Leksell (SD) tom kl 11.00 

Tommy Ahlquist, fôrvaltningschef 
lnger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
Fräs Kajsa Danielsson, Lärarnas Riksförbund 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 110 Dnr 2016-000615 O41 

Ansökan om tilläggsäskande UN. Förslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist har tidigare redogjort för ledamöterna i 

utbildningsnämnden om genomförd budgetuppföljning Tertial l, vilket 
redovisade en prognos motsvarande - 3 500 Tkr. (Hänv UN §69:20l6). Vid 
nämndssammanträdet beslutades hemställa om ett tilläggsanslag 
motsvarande 3 500 Tkr hos kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-13 
att föreslå kommunstyrelsen bevilja nämnda tilläggsäskande och finansiera 
detta genom kommunala reserver. (Hänv KS au §264:20l6). 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-09 beslutas, efter omröstning 
föreslå kommunfullmäktige, att i avvaktan på Tertial 2 avslå nämndens 
begäran om tilläggsanslag och uppdra åt utbildningsnämnden att därefter 
återkomma med ny begäran. (Hänv KS §239:20l 6.) 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för förslag om tilläggsanslag 
2016. I sin förslagsskrivelse uppger Ahlquist att verksamhetsuppföljningen i 

september visar att ett större antal elever från grundskolan valt fristående 
skolor inom och utanför kommunen, vilket gör att underskottet ökar. 

Bedömning 
Vid redovisningen av genomförd budgetuppföljning Tertial 2, dagens 
nämndssammanträde, framgår att det tidigare redovisade underskottet 
kvarstår. Underskottet kan, 5 274 Tkr, i likhet med vad som tidigare 
uppgivits, härledas till kraftiga volymökningar inom utbildningens 
verksamheter. Ett större antal grundskoleelever har valt fristående skolor 
inom och utanför kommunen. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ånyo hemställer om ett tilläggsanslag 
motsvarande 3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till 
budgetuppföljning Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 20l6-05-l l 

(UN Dnr 2016.449-04l(8l08) ) .
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar m6tesordf./ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf 
J an-Erik Wildros (S) samt nämndsledamöterna Lars Saager (M) och Lova 
Necksten (MP). 

Yrkanden 
Mötesordf/ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag om att utbildningsnämnden hemställer om ett tilläggsanslag 
motsvarande 3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till 
budgetuppföljning Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 
(UN Dnr 2016.449-041(8108) ) och att ärendet ska direktjusteras. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar hemställa om ett tilläggsanslag motsvarande 
3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till budgetuppföljning 
Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 (UN Dnr 2016.449- 
O4 1 (8 108) ). 

Àrendet förklaras omedelbart justerat. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 111 Dnr 2016-000568 761 

Begäran om remissyttrande avs Länsstrategi ANDT - 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak, Blekinge län 
2016-2020. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till remissyttrande 
avseende Länsstrategi ANDT - Alkohol, narkotika, doping och tobak för 
Blekinge län 2016-2020. 

Bedömning 
De områden som berör utbildningsnämndens verksamheter, Mål l, 2 och 6 
kommenterades. De föreslagna metoderna bör ses som förslag att användas, 
men beslutet om val av metod bör tas av rektor vid varje skola av olika skäl 
som nämns i yttrandet; exvis finns ANDT i flera ämnens läroplaner och man 
undervisar redan i det. 

Stora utmaningar ses vad gäller nyanländas syn på tobaksbruk. Stora riktade 
resurser och mångkulturell kompetens krävs här. 
Ärendet ska justeras omedelbart. 

Förslag till beslut 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf./ l :e vice ordf Tim Svanberg (C) och 2:e vice ordf 
J an-Erik Wildros (S). 

Yrkanden 
Mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande 
förslag till svarsyttrande ang Länsstrategi ANDT - Alkohol, narkotika, 
dopning och tobak, Blekinge län 2016-2020.
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SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 7(27) 
201 6-09-22 

Utbildningsnämnden 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till 
svarsyttrande ang Länsstrategi ANDT — Alkohol, narkotika, dopning och 
tobak, Blekinge län 2016-2020. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande 
avseende Länsstrategi ANDT — Alkohol, narkotika, dopning och tobak, 
Blekinge län 2016-2020, och antar detta som sitt eget svar till 
kommunkansliet. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

Exp: 

Bibbi Rönnlund, vik folkhälsosamordnare 
Inger Hjort, bitr Fch
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Utbildningsnämnden 

§ 112 Dnr 2016-000613 041 

Uppfôljning av budget 2016, Tertial 2. Redovisning. 

Sammanfattning 
Inledningsvis delgavs nämndsledamöterna lägesrapport till Länsstyrelsen 
avseende flyktingsituationen 2016. I det enkätsvar som utbildnings- 
förvaltningen skickar till Länsstyrelsen (Vecka 38) framgâr att läget är 
allvarligt, på väg mot kritiskt, i utbildningsförvaltningens verksamheter 
beroende på bl a platsbrist. 
Verksamheten inom SFI är utsatt för hårt tryck, 150 elever väntar på plats 
som i dagsläget inte ges inom lagstadgad tid. Lärarbristen gör det mycket 
svårt att rekrytera. Trots stadig utökning av verksamheterna är läget 
allvarligt. 
Antalet barn i kö till förskola gör det mycket svårt att ge förskoleplats inom 
den lagstadgade tiden. Flera nya avdelningar har öppnats och fler kommer att 
behövas. Det är svårt att hitta lokaler och förskollärare. 
Det finns i dagsläget få skolplatser lediga i någon av kommunens skolor F-6. 
Det finns inte heller några skolplatser på någon av hö gstadieskolorna. 
Situationen är mycket ansträngd. 
Den tillfälliga skolenheten, Start Soft, kan inte ge den skolgång som krävs 
enligt skollagen. Ambitionen är att tiden där ska vara så kort som möjligt 
men platsbristen gör att tiden på den tillfälliga skolenheten blir längre. En 
mer permanent lösning krävs. Det är mycket svårt att rekrytera behöriga och 
även svårt att hitta lämpliga obehöriga lärare. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd uppföljning av 
budget 2016, Tertial 2, som redovisar en prognos motsvarande -5 274 Tkr. 
Underskottet kan, liksom vid Tertial 1, helt härledas till kraftigt ökade 
volymer av barn, elever och studerande. 
Nettokostnader per verksamhet, liksom sammanställning gällande 
interkommunala ersättningar och kostnader, genomgicks och 
kommenterades. 

Av budgetkommentarema framgår att underskottet har sin grund i betydande 
volymförändring; där volymökningar av barn, elever och studerande blir stor 
under hösten 2016. Fler grundskoleelever år 6 har valt fristående 
grundskolor (7-9) än vad som förväntats. 
Sammantaget kan sägas att oförutsedda volymökningar, uppstart av 
tillfälliga förskolor, och en timplaneökning i matematik med 120 tim; som i

~ 
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Utbildningsnämnden 

sin tur kräver en utökning av organisationen med sex (6) tjänster, gör att 
budget inte klaras om extra tillskott ej erhålls. 
Extraordinära åtgärder genomförs för att försöka klara lagkraven gällande 
förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 
Utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag med 3,5 Mkr i juni. Ett enigt 
KS au behandlade ärendet i juni och föreslog KS att bevilja tilläggsanslag. 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde i augusti beslutade man dock avvakta 
med beslut till budgetuppföljning Tertial 2. 

Bedömning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att god ordning råder i budgeten. 
Om de oförutsedda och ej påverkbara förändringarna inte inträffat hade 
budget klarats. Förvaltningschefen gör bedömningen, baserat på resultatet av 
Tertial 2, att utbildningsnämnden behöver ett tilläggsanslag motsvarande 3 
700 Tkr för att klara de ökade kostnaderna under året. 
Vikten av att ett inriktningsbeslut om Lokalutredningen (byggnation av två 
4-9:skolor) tas, betonas av förvaltningschefen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf 
J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Lars Saager 
(M) och Christer Stenstrôm (M), tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson 
(L) och Bengt-Christer Nilsson (S), samt ersättare Ros-Marie Leksell (SD). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Budgetberedningen 
Tommy Ahlquist, F ch

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 113 Dnr 2016-000616 610 

Resultatuppföljning 2016 - Analys av elevresultat. 
Redovisning. 

Sammanfattning 
Kvalitetssamordnare Annika Forss redogjorde för analys av elevresultat 
2016. Generellt kan sägas att resultaten är positiva. 
Delprovsresultatet för NP3 i svenska visar på en viss sänkning, men 
förbättrade resultat noteras för Skogsgårdsskolan. NP3 i SVA redovisar i 

vissa delar en markant höjning. Positiva resultat ser för NP6 och NP9, men 
förbättringsinsatser krävs dock för högstadiet. Behörighet till 
gymnasieskolan elever åk 9 visar genomgående en viss nedgång jämfört med 
föreg år. Ca 22.6 % elever är obehöriga att söka till gymnasiet. 
Vad gäller betyg år 6 genomsnittlig betygspoäng, redovisas ett bättre resultat 
i år jmf med föreg år. Noterbart för betyg år 9 är en stor nedgång i Bild, 
Fysik, Idrott och hälsa. Meritvärdets medelvärde uppgår till totalt 196,5. 
Kvalitetssamordnare Annika Forss uppger att stora skillnader ses mellan 
resultaten för Kallingeskolan och Snäckebacksskolan. Sammanfattningsvis 
uppger Forss att resultaten inte sjunkit nämnvärt och att man ska känna sig 
stolta över den skola och personal utbildningsförvaltningen har, som med de 
resurser man har gör ett fantastiskt jobb. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf./ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf 
J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Silke Jacob 
(C) och Lars Saager (M), tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M) och 
Johnny Håkansson (S). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetssamordnare 
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Utbildningsnämnden 

§ 114 Dnr 2016-000640 O47 

Riktade insatser - nyanlända, Skolverket. 
Information/Fôrslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis kort kring det 
regeringsuppdrag som Skolverket fått avseende insatser för nyanlända. 
Konferens har hållits för information kring detta hos SKL. 
Kvalitetssamordnare Annika Forss informerade från nämna konferens. Ett 
urval kommuner som tagit emot ett stort antal flyktingar, erbjuds riktade 
insatser för att stärka utbildningens kvalité för nyanlända. Satsningen består 
av två delar; dels riktade insatser, dels generella insatser. 
Skolverket har fått regeringens uppdrag att genomföra systematiska insatser i 

syfte att stärka huvudmannens förmåga att, på kort och lång sikt, erbjuda 
nyanlända elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet, med målet att 
förbättra förutsättningarna för goda kunskapsresultat för dessa elever. 
Målgrupper för olika insatser ska vara huvudmän, rektorer, lärare i alla 
ämnen, modersmålslärare, studiehandledare på modersmål samt annan 
personal inom grundskolan och motsvarande skolfonner samt 
gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Tre kontaktpersoner på Skolverket är riktade mot Utbildningsnämnden. Ett 
lokalt team ska bildas. Nulägesrapport tillika åtgärdsplan ska inges till 
Skolverket i mitten av november månad. 
I dagsläget föreslås ett nämndsbeslut om medverkan tas, varefter lokalt team 
utses, mötestider med Skolverket bokas in och arbetet med en 
nulägesbeskrivning påbörjas. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom erbjudandet om att delta i 

satsningen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna 
överenskommelse med Skolverket. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf./ 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) och 
nämndsledamot Lars Saager (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom erbjudandet om att delta i satsningen 
samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna överenskommelse med 
Skolverket. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 115 Dnr 2016-000614 610 

Uppfôljning enligt lnternkontrollplan 2016; 
Skolskjutsning - Säkerhet för elever; samt 
Säkerhetsrutiner för hot och väld vid förskole- och 
skolenheter. Redovisning. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort delgav nämndsledamöterna framtagen 
redovisning avseende uppföljning av skolskjutsning - säkerhet för elever. 
Gällande skolskjutsavtal följs i alla delar. Kontroller och stickprov 
genomförs av skolskjutshandläggaren. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att långtgående säkerhetskrav 
tagits fram i samband med upphandlingen. Ett uppföljande sammanträde 
med samtliga entreprenörer sker årligen. 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) påminner ånyo om att retlexvästar ev 
införskaffas till skolbam/elever inför kommande höst och vinterperiod. 

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs skolornrådeschefernas rapporter 
kring säkerhetsrutiner för hot och våld vid förskole- och skolenheter. Bitr 
förvaltningschef Inger Hjort uppger att ett intensivt arbete sker tillsammans 
med kommunens säkerhetssamordnare med att framta handlingsplaner kring 
säkerhetsrutiner för hot och våld.. 

Bedömning 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna 
Lars Saager (M), Christer Stenström (M), Magnus Stridh (SD) och Silke 
Jacob (C), samt tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M) . 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign 
‚/ 

«I, r



‘ RONNEBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $3227) 
2016-09-22 KOMMUN

~ ~~~ 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Skolområdescheferna 
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutshandläggare 
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Utbildningsnämnden 

§ 116 Dnr 2016-000630 616 

Kësituationen vid SFI-utbildningen i Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
Ärendet lyfts ut från utbildningsnämndens dagordning. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign // <17») z/
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Utbildningsnämnden 

§ 117 Dnr 2016-000597 O09 

KKIK - Jämfôrelsetal SKL. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Ärendet har tidigare föredragits vid utbildningsnämndens sammanträde 
2016-08-18, då verksamhetssamordnare Jonas Persson informerade kring 
KKIK och jämförelsetal SKL med fokus på utbildningsverksamhetema. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde fick förvaltningschefen i uppdrag att 
analysera det underlag som man tagit del av kring KKIK. 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till svarsskrivelse, i 

vilken några frågor som specifikt berör utbildningsnämndens verksamheter 
kommenteras. Svårigheter ses att motivera att statistik från andra källor än 
Skolverket och SCB gällande utbildningsverksamheterna skulle ha en högre 
reliabilitet och validitet. 

Betr p. 2.2 ”Effektivitet och kostnader för inskrivet barn i förskolan” ser det, 
vid jämförelse med olika databaser, ut att finnas felaktigheter i underlaget. 
Ätalen verkar felaktiga/ förskjutna i förhållande till siffermaterialet. 

Andra kommunala serviceåtaganden som gäller bemötande, service, 
tillgänglighet via svar i telefon eller epost, öppethållande i bibliotek och 
simhallar etc har utbildningsförvaltningen inte några synpunkter på att man 
arbetar med KKIK:s metoder för datainsamling med.. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden godtar detta som svar på frågan från UN 
2016-08-18 (Se N§104:2016). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamot Lova Necksten (MP). 

Beslut 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till svarsanalys avseende 
erhållet underlag från KKIK. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Jonas Persson, verksamhetssamordnare 
Tommy Ahlquist, Feh 
Inger Hjort, bitr Fch 

Just andes sign Utdragsbestyrkande 
. _/_/

\
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Utbildningsnämnden 

§ 118 Dnr 2016-000627 004 

Förslag till Arkivbeskrivning och Arkivförteckning för 
Utbildningsnämnden 2016--, Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
I samband med av KPMG tidigare genomförd granskning av arkivhållningen 
i kommunen, framfördes synpunkter på avsaknad av arkivbeskrivning tillika 
arkivförteckning. Vid tiden för granskningen befann sig utbildnings- 
verksamheten i en pågående omorganisation, varför framtagningen av en 
arkivbeskrivning fått anstånd tills organisationsstrukturen var beslutad. 

Utbildningsnämnden fastställde sedennera en arkivbeskrivning och en 
arkivförteckning i januari år 2012 (Hänv Dnr 2012.7-O04). 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde kort för förslag till 
Arkivbeskrivning och Arkivförteckning för utbildningsnämnden. 
Efter vissa förändringar såväl i organisationsstruktur som bland ansvariga 
tjänstemän har nu ett förslag till ny arkivbeskrivning och arkivförteckning 
framtagits. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till 
Arkivbeskrivning och Arkivförteckning; efter viss redaktionell revidering av 
organisationsstrukturen. . 

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

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till Arkivbeskrivning 
och Arkivförteckning 

Justerandes sign 

*h 
Utdragsbestyrkande 

l ll



Utbildningsnämnden 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
RosMarie Ronnehed, arkivansvarig UTB 
Helena Carlberg-Andersson, handläggare 
Helen Svensson, handläggare 
Anders Karlsson, arkivarie FK 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2016-09-22 

Sida 
20(27) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 119 Dnr 201 6-00061 7 O26 

Personal och arbetsmiljöfrågor sept 2016. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den skrivelse som 
inkommit från Lärarnas Riksförbund kommunförening i Ronneby till 
utbildnings-nämnden och utbildningsförvaltningen, gällande uppmaning till 
åtgärder angående lönenivåer för lärare i Ronneby kommun. 

I anslutning härtill infonnerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring 
lönesättningen och enligt vilka principer detta sker. Lärarlönelyftet 
diskuterades. 

Vidare diskuterades kring strategi för rekrytering av lärare, lönebilden i 

kommunen och LR:S ranking av landets skolkommuner. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade ang ny rektor vid 
Gymnasieskolan Knut Hahn. Anna Isaksson tillträder tjänsten som rektor 
efter Patrik Gustavsson i början av november månad 2016. 

Deltar i debatten 
l debatten deltar mötesordf/ l :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf 
J an-Erik Wildros (S) , nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och Lars 
Saager (M) samt tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign 
I 

Utdragsbestyrkande

{à
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

At)
i I
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 120 Dnr 2016-000618 602 

Kurser och konferenser sept 2016 

Sammanfattning 
Till utbildningsnämnden har inkommit inbjudan till utbildningsdag den 25 
november 2016 på temat ”Folkhälsa är politik” på Soft Center. 
I samarbete med Svensk förening för folkhälsoarbetet bjuder Ronneby 
kommun och Folkhälsorådet in till en utbildningsdag för politiker. 
Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan om deltagande sker senast den 17 
november 2016 till vik.f0lkhäls0samordnare Bibbi Rönnlund. 

Utbildningsnämndens ledamöter har tillsänts inbjudan från kommunens 
lokala brottsförebyggande råd och utbildningsförvaltning, som inbjuder 
föräldrar och allmänhet till en matnytti g och inspirerande kväll med tema 
självkänsla, livsstrategier oh föräldraskap; 
”Underbara Ronnebyungdomar” arrangeras den 21 november 2016 kl 
18.30-21.00 i aulan på Gymnasieskolan Knut Hahn. 
Det anordnas även föreläsningar för elever i årskurs 8 och eleveri 
gymnasiets årskurs 1; 
”Strategier för livet” och ”Tankens kraft”. 

Inbjudan har inkommit från kommunens revisorer om träff 2016-11-02 inför 
den kommande granskningen av årsbokslut 2016. Inbjudan har tillställts 
utbildningsnämndens presidium och förvaltningschefen för utbildnings- 
förvaltningen. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 121 Dnr 2016-000619 600 

Fërvaltningschefens Rapporter sept 2016 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav utbildningsnämndens ledamöter 
sammanställning av BO-statistik. 

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs_ av Skolverket taget avslagsbeslut 
gällande ansökan om utökning av fristående skola, Fria Läroverken i 

Karlshamn. 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch

~ 

Justerandes sign 

‘Ü 
Utdragsbestyrkande / „f

' I
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Utbildningsnämnden 

§ 122 Dnr 2016-000620 O00 

Delgivningsärenden sept 2016 

Sammanfattning 
2016.267 - O47 

Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för sommarskola 2016. 

2016.641 - 047 
Skolverket: Bekräftelse på registrerat ärende (dnr 2016:0019234) avs 
ansökan papperslösa barn. 

2016.610 - O41 
Inbjudan till träff med revisorerna inför kommande granskning av 
årsbokslut 2016. 

2016.654 - 114 
Polisanmälan ang försök till stöld 2016-08-19 Kallingeskolan, Ronneby 
kommun. (Dnr Kl0l4025-l6). 

20l6.655 -114 
Polisanmälan ang stöld 2016-08-11 Sjöarpskolan, Bräkne-Hoby, Ronneby 
kommun. (Dnr K979036-l6). 

2016.656 - 114 
Polisanmälan ang nedskräpning 2016-07-26, Slättagårdsskolan, Ronneby 
kommun (Dnr K905921-16). 

2016.657 - 114 
Polisamnälan ang inbrott Hobyskolan 2016-08-31, Bräkne-Hoby, Ronneby 
kommun (Dnr Kl 06873 l -16). 

2016.658 - l 14 

Polisanmälan ang stôld 2016-09-02, J ohannishusskolan, Ronneby 
kommun. (Dnr K1081800-16). 

2016.659 -114 
Polisanmälan ang. inbrott och stöld 2016-08-14 Kallingeskolan 7-9, 
Ronneby kommun (Dnr K997689-16).

~ 

Justerandes sign 

í? 
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

2016.632 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-08-25, Stadshuset, 
Ronneby (KF 6276:2016); Anhâllan om entledigande från uppdrag som 
ersättare i utbildningsnämnden, Stefan Jönsson (RP). 

2016.633 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-08-25, Stadshuset, 
Ronneby (KF 8305:2016): Anhållan om entledigande från uppdrag som 
ledamot i utbildningsnämnden, Ylva Olsson (SD). 

2016.664 - 600 
Lärarnas Riksförbunds kommunförening i Ronneby; Uppmaning till åtgärd 
angående lönenivåer för lärare i Ronneby kommun. 

2016.618 - 602 
Inbjudan till utbildningsdag 25 nov - Folkhälsa är politik. 

2016.649 - 609 
Protokoll från Föreningsstämma med NTA Skolutveckling ek. förening. 

2016.612 - 619 
Ronneby Kulturskola: Scenkonst för barn och unga. Hösten 2016. 

2016.666- 670 
Avtal om kommunikationssamordnare i projekt DELTA Blekinge 

Protokoll från F örvaltningssamverkansgiuppen 2016-08-15 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun..

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 123 Dnr 2016-000621 O02 

Delegationsärenden sept 2016 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-08-10- 
2016-09-12, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2016-04-20— 
2016-06-13, delegationsbeslut fór Skolområde Kallinge 2016-06-02-2016- 
08-08 och delegationsbeslut för Skolområde GyV 2016-06-15—2016-09- 
20 , cirkulerade under sammanträdet.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

‚z 
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