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Utbildningsnämnden 

§ 124 Dnr 2016-000682 041 

Uppfôljning av budget oktober 2016. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos for oktober 2016, Vilken redovisar ett underskott 
motsvarande -4 568 Tkr. Nettokostnad per verksamhet genomgicks och 
kommenterades. Sammanställning över interkommunala ersättningar delgavs 
nämndsledamöterna. 

Av kommentarerna framgår att volymökningarna av barn-, elever och 
studerande under hösten 2016 varit och fortfarande är stor. Förskolan, 
Vuxenutbildningen inkl SFI, IM språk ökar kraftigt. 
Åtgärder är vidtagna för att försöka klara lagkraven gällande förskola, 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Höstens volymökningar gör 
att kostnaderna kommer att stiga. 
Fler grundskoleelever än beräknat har sökt sig till fristående verksamheter, 
både inom och utom Ronneby, varför kostnaden för bidrag till fristående 
skolor har ökat mer än vad tidigare prognos visat. 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort uppger att 75% av eleverna i kommunen 
har valt att söka till den kommunala gymnasieskolan i Ronneby. 

Bedömning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger i sina budgetkommentarer att 
utbildningsnämnden behöver ett tilläggsanslag motsvarande 3 700 Tkr för att 
klara de ökade kostnaderna under året. 
Generella åtgärder, såsom allmän ekonomisk återhållsamhet, återbesättnings- 
prövning av tjänst mm, vidtas under resterande del av året för att klara 
kommunfullmäktiges direktiv, dvs att utbildningsnämndens budget ska 
hållas. 

Förvaltningschefen informerade från Kommunstyrelsens au där beslut 
tagits om att bevilja 3 Mkr i tilläggsanslag. Det blir en större utmaning än 
förväntat att bearbeta underskottet, men ev kan differensen hämtas in 
genom ej tillsatta tjänster. 
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Utbildningsnämnden 

Deltar i 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 
Christer Stenström (M), Stefan Österhof (S), Lars Saager (M) och Erik 
Olson (V), samt tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (L) . 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 125 Dnr 2016-000629 214 

Översiktsplanearbetet 2016 i utbildningsnämnden. 
Uppföljning. 

Sammanfattning 
Planarkitekt Kristina Eklund delgav ledamöterna i utbildningsnämnden 
presentation av hur arbetet fortgår med framtagande av översiktsplan för 
Ronneby kommun. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har drivit arbetet med att framta en ny 
översiktsplan för kommunen. I översiktsplanen beskrivs hur mark, vatten 
och bebyggelse ska planeras, tas tillvara och utfonnas i Ronneby kommun i 

framtiden. 

l samband med framtagandet av samrådsförslaget sker diskussioner med 
nämnderna. Det är viktigt för att skapa en heltäckande bild av utvecklingen 
samt en samsyn kring ställningstagande och förslag. Med anledning av detta 
har tid avsatts för presentation och diskussion av översiktsplanens förslag vid 
dagens nämndssammanträde. 

Ett förslag till översiktsplan utarbetas nu som framöver ska skickas ut på 
remiss. Möjlighet att ha synpunkter på förslaget kommer att ges vid flera 
tillfällen. 

Översiktsplanen ska vara en strategisk Vägvisare in i framtiden. 
Tidshorizonten sträcker sig till år 2035. Planen är inte juridiskt bindande 
men däremot vägledande och indelas i tre delar; 

- Utvecklingsstrategier 

- Användning av mark och vatten. 
- Hänsyn till riks-, kommunala och allmänna intressen. 

I översiktsplanen ges tre framtidsbilder; l) livskvalité i stad och på landsbygd, 
2) nära till varandra (väl utbyggd infrastruktur och kommunikation) samt 3) 
guldläge för utveckling ”Mitt i Blekinge” (Ronnebys strategiska läge). 

Därutöver har sju strategiska planeringsinriktningar framtagits, vilka delgavs 
nämndsledamöterna. Däribland noteras kompletterande av bostadsutbudet i 

kommunens olika delar; flexibelt utfonnande av lokaler som skolor, 
förskolor och äldreboenden så att lokalerna kan ställas om efter behov; samt 
ge utrymme för offentlig service som tex förskolor, skolor och äldreboenden 
i detaljplaneläggning av nya områden. 

Justerandes Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Àterkoppling kommer att ske till samtliga nämnder för inhämtning av 
synpunkter. Utkast till översiktsplan kommer troligen att skickas ut på 
samråd under början aV nästa år 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M) och 2:e Vice ordf Jan- 
Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Lars Saager (M), 
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S), Lennart Gustavsson (L), 
Martin Engelsjö (M) och Kenneth Henningsson (C). 

Beslut 

Uppföljningen/Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Helena Revelj, Stadsarkitekt 
Kristina Eklund, stadsplanearkitekt 
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Utbildningsnämnden 

§ 126 Dnr 2016-000631 880 

Begäran om svarsyttrande ang förslag till ny 
biblioteksplan för Ronneby kommun 2016-2019. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till 
svarsyttrande ang förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun 2016--- 
20 l 9. 
I sitt yttrande ref. bitr förvaltningschef Inger Hjort till l7§ Bibliotekslagen 
(SFS 2013:801). 
Enligt l7§ i bibliotekslagen (SF S 2013:801) ska varje kommun ha en politiskt antagen plan 
för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska bedrivas och utvecklas. En 
biblioteksplan ska innefatta de bibliotekstyper som finns i den kommunala verksamheten - 

inom Ronneby kommun folkbibliotek och skolbibliotek. Fritid- och kulturnämnden är 
huvudman för folkbiblioteken och Utbildningsnämnden för skolbiblioteksverksamheten. En 
biblioteksplan ska dels beskriva verksamheten i ett nuläge och dels vara utvecklande och 
ange mål och inriktning för verksamheten. 
Ett förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun har arbetats fram 
under våren 2016 av personal från fritid- och kulturförvaltningen och från 
utbildningsförvaltningen. Underlagen från de båda förvaltningarna har sammanställts till ett 
gemensamt förslag till biblioteksplan och skall antas av respektive nämnd samt efter bifall i 

kommunfullmäktige. Planen föreslås gälla under tiden 2016-2019 och vara vägledande för 
bibliotekens Verksamhetsinriktning under aktuell period. 

Vidare anför bitr förvaltningschef Inger Hj ort följ ande i yttrandet; 

I sak är Biblioteksplanen okontroversiell då uppdraget är definierat genom 
Bibliotekslagen och Skollagen. Målen och uppdragen liksom ambitionerna 
är väl beskrivna. Omvärldsbevakning och den digitaliserade världen behöver 
hanteras med källkritik och kunskap. 

Planen innehåller beskrivningar av lokala förutsättningar baserat på nuläget 
(våren 2016). Tyvärr innehåller beskrivningen (sid 4) flera faktafel framför 
allt gällande strukturen på Gymnasie- och Vux skolområde. Flygtekniska 
utbildningen saknas i uppräkningen och Naturbruksgymnasiet i Bräkne- 
Hoby ligger inte under skolområde Gy/Vux. 

Det är f ö tveksamt om elevantal baserade på ett nuläge behöver vara så 
exakta som de redovisas. Redan ht 2016 är elevantalen passé av den 
anledning som nämns i texterna - antalet nyanlända ökar - för Ronneby 
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Utbildningsnämnden 

skolomrâde är elevtalen i grundskolorna totalt + ca 175 och för Kallinge 
skolområde + ca 190 elever mer, än de som gällde i våras. 

En mera verksamhetsinriktad fråga gäller skolbibliotekens situation och 
utveckling. Enda grundskolan med egen skolbibliotekarieresurs (75 %) är 
Snäckebacksskolan. I ett flertal av grundskolorna finns en lärare med ett 
avdelat ansvar för skolans bibliotek. Standarden i dessa skolbibliotek och 
den avsatta lärarresursen är knappast kvalitetssäkrad vittnar flera rektorer 
om. Några skolor har utökat sin boksamling genom att man fått överta 
böcker från nedlagda filialbibliotek. 

Ett citat från en rektor vittnar om behovet: En dröm hade ju varit att vissa 
tider per vecka ha ett bemannat skolbibliotek, och någon som kan ta ansvar 
för utlåning, inköp, bokprat, bibliotekskunskap, men också hur man söker 
fakta, kunna ha lektioner i källkritik ( ”Kolla källan ”), och utbildning i 

förhållningssätt (risker och möjligheter) sociala medier. En bra och 
engagerad skolbibliotekarie kan vara en riktigt värdefull resurs i arbetet 
med att höja elevernas lärande och måluppjj/llelse. 

De skolor som har en kombinerad verksamhet med Folk- och skolbibliotek 
hamnar i ett mera gynnsamt läge gentemot de skolor som har ett eget 
”skolbibliotek”. De uppgifter och åtaganden som nämns i uppdraget för 
skolbiblioteken är i grunden viktiga för bättre elevresultat och en 
demokratisk fostran. Skolbiblioteket är en resurs i skolan och ska sträva efter 
att vara en självklar del i skolans undervisning och arbetssätt. För detta krävs 
att det finns ett bra samarbete mellan bibliotekarie och lärare för ökad 
måluppfyllelse. Läroplanen påvisar vad samarbetet ska fokusera på. Även 
när det gäller att starta nya projekt på skolan med koppling till läroplanen, 
bör skolbiblioteket aktivt delta i undervisningen och ha en självklar roll med 
bl. a informationssökning, källkritik och bokförsörjning för målgruppen. Vår 
uppfattning är att verksamheten vid samtliga grundskolors ”skolbibliotek” 
behöver kvalitetssäkras och utvecklas mera i linje med de riktlinjer som 
Skollagen anger, vilket kommer att kosta resurser i form av upprustning och 
personal. 

Vi anser att detta arbete behöver påbörjas redan i planperiodens start. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom framtaget förslag till yttrande, 
förutsatt att föreliggande förslag till Biblioteksplan genomgår redigering 
enligt vad som angetts i yttrandet, innan behandling av kommunfullmäktige 
kan ske/ göras. 
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Deltar i 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 Rune 
Kronkvist (S) och Erik Olson (V); tjänstgörande ersättare Bengt-Christer 
Nilsson (S) samt ersättarna Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att beslutsformuleringen revideras 
till två att-satser; dvs; 

- Utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom föreliggande yrkande. 
- Utbildningsnämnden föreslår att redigering sker i enlighet med 

yttrandet och vissa redaktionella förändringar sker innan 
biblioteksplanen behandlas av kommunfullmäktige. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande avseende 
Biblioteksplan för Ronneby kommun 2016-2017. 
Utbildningsnämnden föreslår att redigering sker i enlighet med föreliggande 
yttrande och att vissa redaktionella förändringar sker innan förslag till 
biblioteksplan behandlas av kommunfullmäktige. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Inger Hjort, Bitr Fch 
Annevie Robertsson, Bibliotekarie GKH 
Therese Emilsson, Fritids- och Kulturnämnden 
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Utbildningsnämnden 

§ 127 Dnr 2016-000831 667 

Lägesrapport avs SFI, Start Ronneby och Start Soft. 

Sammanfattning 
Rektor Johanna Månsson, SFI, och Carina Ringtun, chef för 
modersmålslärarna, Start Ronneby och Start Soft, delgav nämnds- 
ledamöterna lägesrapport över nuvarande situation kring nyanländas 
undervisning. 

Under år 2016 (tom augusti) har hittills 907 nyanlända mottagits i Blekinge 
enligt uppgifter från Migrationsverket (l ,O7% andel av folkmängden). 
Ronneby kommun har mottagit 357 nyanlända, vilket motsvarar 2,10 % av 
folkmängden i kommunen. Därutöver flyttar många vuxna till Ronneby och 
anmäler sig till SFI. 

Vad gäller kösituationen står 135 i kö; därav har 76 kartlagts. Sedan augusti 
månad har 189 nya elever tillkommit på SFI. 
Carina Ringtun, chef för Start Ronneby och Start Soft, uppger att det finns 
37 barn i nuvarande grupp på Start Ronneby. Ca 88 barn finns på Start Soft. 
Start Soft erbjuder eleverna undervisning i alla ämnen utom slöjd. 

I anslutning härtill informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring 
tillfällig lösning av lokalfrågan vad gäller skollokaler i tätorten. 
Vidare finns behov av paviljong på Backarydsskolan, vilket kommer att 
behandlas vid utbildningsnämndens sammanträde i november. Behov av 
lokaler vid ytterskoloma ses många år framöver. 
Beslut om ny skolorganisation i närtid efterfrågas av förvaltningschefen. 

Bedömning 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) efterfrågar en provisorisk lösning alt 
förslag i avvaktan på beslut om ny skolorganisation. 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ser beslutet om ny skolbyggnation som 
ett mer långsiktigt beslut. Paviljonglösningar är av mer akut art.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf J an- 
Erik Wildros (S), nämndsledamötema Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) och 
Lova Necksten (MP), sarnt tjänstgörande ersättare Kenneth Henningsson 
(C)- 

Yrkanden 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att förvaltningschefen får i uppdrag 
att inför januari månads nämndssammanträde, framta förslag till lösning på 
hur fler skolplatser inom grundskolan ska skapas. 

l :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S) förslagsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om nämnden kan bifalla 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) förslagsyrkande och finner att nämnden 
bifallit densamma. 

Reservationer 
Ersättare Helene Fogelberg (M) åberopar jäv och deltar inte i 

ärendeberedning och beslut. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att inför januari 
månads nämndssammanträde, framta förslag till lösning på hur fler 
skolplatser inom grundskolan ska skapas 
Rapporten tas till dagens protokoll. 

I 
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Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Johanna Månsson, Rektor SFI- Start Ronneby 
Carina Ringtun, Chef för modersmålslärarna - Start Soft 
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§ 128 Dnr 2016-000630 616 

Kësituationen vid SFI-utbildningen i Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
Pä uppdrag av kommunstyrelsens ordförande och ordförande i 

utbildningsnämnden har en förenklad utredning av kösituationen vid SFI- 
utbildningen i Ronneby kommun genomförts av kommundirektör Magnus 
Widén. 

Bedömning 
Kommundirektör Magnus Widén uppger i sin bedömning att alla 
folkbokförda och flyktingar ska erbjudas SFI omfattande 15 tim/v. Lagen 
rekommenderar att utbildning ska påbörjas inom 3 mån för folkbokförda och 
l mån för flyktingar. SF I är en frivillig skolform. 
Situationen med kötid är inte acceptabel, trots att Utbildningsförvaltningen 
arbetar intensivt med att korta kötiden. För att komma tillrätta med kötid och 
få ner den så att man uppfyller tidskraven har ett externt samarbete/projekt 
inletts. 

Vidare anför kommundirektören att rektor för SFI önskar ett ökat utrymme 
för Vuxenutbildningens frågor, från huvudmannens sida, och uttrycker tankar 
kring en särskild vuxenutbildningsnämnd för at ge dessa frågor ett ökat 
intresse. 

Kompletterande samtal har hållits med utredare på SKL:s avdelning för 
utbildning och arbetsmarknad. 

Rektor Johanna Månsson, SFI, har inkommit med en kommentarskrivelse till 
kommundirektör Magnus Widéns tjänsteskrivelse ang kösituationen vid SFI. 
I skrivelsen bemöter Månsson att samarbetet inom kommunal 
vuxenutbildnings verksamheter lyfts som en svaghet, samt kommenteras 
faktafel i tj änsteskrivelsen. 

Rektor Johanna Månsson gör bedömningen att även om kösituationen 
fortfarande är svår är man övertygad om att lösa situationen under hösten 
med de utökningar som gjorts och med de digitala lösningar som skapats.

~ 
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Rektor och personal är engagerade i arbetet med att lösa kösituationen och i 

att utveckla verksamheten utifrån styrdokumenten för kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare. 

Förslag till beslut 
Kommundirektör Magnus Widén föreslår utbildningsnämnden att ge 
förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen i uppdrag att i enlighet med 
LOU upphandla extern utförare med uppdrag att, utan volymgarantier, 
erbjuda SFI-utbildning för akademiker och yrkesinriktad språkutbildning. 

Deltar i 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), Stefan Ósterhof (S), Erik Ohlson (V) och Marie Olsson (S), 
tjänstgörande ersättare Kenneth Henningsson (C) samt ersättare Bengt- 
Christer Nilsson (S). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar i enlighet med Alliansen, att 
förvaltningschefen får i uppdrag att till december månads 
nämndssammanträde i utbildningsnämnden, framta upphandlingsunderlag, 
utan volymgarantier, för upphandling dels av snabbspår, dels av yrkes-SF I. 

lze vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar avslag på föreslagen upphandling, 
refererande till Kommunallagen 3 kap §19b, där det kan föreligga tvivel om 
nämnden har rätt att ta denna typ av beslut; dvs upphandling utan att ha 
något program. 

19 b § Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett 
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. 

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och 
riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp 
och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Lag (201 4:5 73 
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Nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Stefan Österhof 
(S), Marie Olsson (S) och Magnus Stridh (SD) yrkar bifall till 2:e vice ordf 
J an-Eric Wildros (S) avslagsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) 
avslagsyrkande mot ordförandens förslag. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordförandens förslag. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till ordföranden Lennarth Förbergs (M) förslag röstar ja 
och de som bifaller 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) avslagsyrkande 
röstar nej. 

Beslutande Ja 
Lennarth Förberg (M) 
Kenth Karlsson (M) tj g.ers 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg, ordf. (C) 
Kennet Henningsson (C) tj g.ers 

Nej Avstår 

><><><><1><>< 

Lennart Gustafsson (L) tjgers 

J an-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) 
Stefan Österhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Johnny Håkansson (S) tj g.ers 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

><><><><><1><><><><
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Omröstningsresultatet blir 6 j a-röster och 9 nej -röster. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros förslag om avslag. 

Reservationer 
Ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamötema Lars Saager (M) 
och Tim Svanberg (C), samt tj änstgörande ersättarna Kent Karlsson (M), 
Kennet Henningsson (C) och Lennart Gustavsson (L) reserverar sig mot 
beslutet. 

Ersättare Helene Fogelberg (M) åberopar jäv och deltar inte i 

ärendeberedning och beslut. 

Beslut 

Utbildningsnämnden avslår föreliggande förslag om att i enlighet med LOU 
upphandla extern utförare med uppdrag att, framta upphandlingsunderlag; 
dels av snabbspår, dels av yrkes-SFI. 

Exp: 

Lennarth Förberg, nämndsordf (M) 
Magnus Widén, kommundirektör 
Tommy Ahlquist, Fch 
Johanna Månsson, rektor SFI 
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§ 129 Dnr 2016-000680 041 

Tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande 
barn. Förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-09-12 behandlat frågan om 
tilldelning av medel för asylsökande barn (Hänv KS au §3 1912016). Man 
begär utbildningsnämndens syn på förslaget till fördelning av 
Migrationsverkets bidrag för asylsökande barn/elever i Ronneby kommuns 
förskolor och skolor. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till remissyttrande 
gällande tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande barn (Hänv 
Dnr 2016.217-040 ). l remissyttrandet framförs följande; 

Migrationsverkets tabell (odaterad) över antal asylsökande i Ronneby i olika 
åldrar från 0- 19 år, totalt 435, presenteras som ett tänkt beräkningsunderlag. 
En tabell från samma källa, daterad 2016-10 (se bilaga), redovisar 387 i 

samma åldersgrupp. Det antalet är dock inte att förväxla med det antal 
barn/elever vi har möjlighet att söka bidrag för i verksamheterna. 

Kostenhetens förslag är att ett, av kostenheten framräknat, schablonbelopp 
om 12 % ska fördelas till kostenheten för de merkostnader som uppkommer, 
för barni förskola, 15 % för eleveri förskoleklass, 8 % för eleveri åk 1-6, 7 
% för eleveri åk 7-9 samt 6 % för elever i gymnasieskola. 

Uträkningen bygger på de budgetmedel som kostenheten har, för alla 
barn/ elever i motsvarande verksamhet - dvs. ett cirkulärt resonemang om att 
budgeten för kost ska relatera till migrationsverkets schablonbelopp i 

procentandelar på det föreslagna sättet. De uträknade priserna för förskola 
samt åk F-6 innefattar frukost, lunch och mellanmål. Övriga enbart lunch. 

Vi har invändningar vad avser detta sätt att räkna. 
Utbildningsförvaltningens förskolechefer och rektorer söker de bidrag som 
finns för asylsökande barn/ elever via Migrationsverket. Bidraget är ett 
schablonbelopp.

~ 
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Migrationsverkets bidrag till förskolebarn bygger på att de asylsökande 
barnen vistas i förskola max 3 tim/dag (=allmän förskola från ht det år barnet 
fyller 3 år). Asylsökande barn har endast en grundläggande rätt till förskola i 

den omfattning som anges i Skollagens 8 kap. 4§ : 

”Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas 
förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.” 

Om barnet skulle ha ett eget behov av att få gå i förskola från och med ett års 
ålder utifrån familjens situation (8 kap. 5 § skollagen) eller om barnet av 
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form 
av förskola (8 kap. 7 § skollagen) täcks denna kostnad inte av den 
schablonersättning per år och barn som förordningen (2002:1118) om 
statlig ersättning för asylsökande m.fl. (asylersättningsiörordningen) 
anger. 

Utbildningskansliet har rekvirerat Migrationsverkets bidrag för: 

14 16 HT 15 13 29 

Vt 16 20 81 30 94 

Tabell 1 Utbildningsförvaltningens statistik 

Eftersom läsåret omfattar både ht och vt är det troligen och till vissa delar 
samma bam/elever under höst- och vårterrnin. De elever som vi kommer att 
söka bidrag för vt 2017, kan alltså ingå i den volymökning som Kostenheten 
begär kompensation för i budget 2017. Här behöver vi gå ner på 
personnummernivå, för att säkerställa det faktiska antalet elever som har 
asylstatus eller har fått kommunplacering - och när detta skedde. 

Kostenhetens beräkningar vad avser förskola bygger på felaktiga 
antaganden. De asylsökande har endast rätt till allmän förskola (525 tim/ 
år) dvs. enl. Skollagens 8 kap 4§. Det gäller barn 3-5 år med rätt att gåi 
förskola 3 tim/dag under läsåret, dvs. ca 178 dagar. 

Enkelt uttryckt äter de här hamen inte frukost, lunch och mellanmål. Enstaka 
barn kan ha sin förskoletid förlagd på 3 dagar X 5 timmar, vilket skulle 
innebära att de äter lunch 3 ggr/v under terminstid, men inte frukost och 
mellanmål. Detta innebär att den föreslagna beräkningsmodellen är felaktig. 
En mera rättvis modell är att schablonen räknas om efter ovan fakta - enbart
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lunch och enbart 3 av 5 dagar/v under läsåret. Vi bör hamna på ca 5 % för de 
förskolebarn som redovisas. 

Även priset för elever i förskoleklass är för högt satt, beroende på att de 
asylsökande eleverna endast har rätt att delta i grundskola, inte fritidshem 
eftersom detta är en lagstadgad rättighet när föräldrar arbetar/ studerar. De 
äter endast skollunch - inte frukost och mellanmål. Även för dessa 
bam/elever bör schablonen räknas om till, förslagsvis till ca 7 %. Samma 
fakta gäller asylsökande i grundskola åk 1-6 dvs. de är inte i fritidshemmet. 
Schablonen bör räknas om till förslagsvis ca 5 %. 

Vad avser antalet elever i förskola, grundskola och gymnasium är de som 
visats genom utbildningsförvaltningens rekvisitioner, se ovan tabell 1, färre 
än vad som ses i Migrationsverkets tabell. 

Vi anser därför att den enda säkra källan för kostersättning enl. 
schablonmodell, ska bygga på de rekvisitioner som utbildningsförvaltningen 
kan redovisa. Bidraget kan sökas upp till ett år efter att barn/ elev funnits i 

verksamheten. Bidraget betalas ut långt i efterskott till kommunen. 

Om utbildningsförvaltningen ska betala en internkostnad till kostenheten, 
kan det beloppet inte betalas innan medel från Migrationsverket erhållits. 

Ett schablonbelopp enl. den modell och procentsats kostenheten föreslagit 
kommer att ge Tekniska förvaltningen mer än full kostnadstäckning, om än i 

efterskott. Utbildningsnämndens kostnader är hänförda till personalinsatser i 

lärarresurser i SVA (svenska som andraspråk), modersmålsundervisning, 
studiehandledning på modersmål, dvs. kostnader som är kopplade till 
undervisningen, och de lagliga rättigheter man har i insatser enl. Skollagen. 

Den resursfördelningsmodell utbildningsförvaltningen använder bygger på 
en dialogmodell - resurser tilldelas verksamheterna efter noggrann analys av 
förutsättningar både vad avser personalresurser och elevernas behov. De 
kostnader som kan uppkomma inom våra verksamheter hanteras som 
marginalkostnader, dvs. på annat sätt än genom ”skolpeng-system”. 
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Vi har två alternativa förslag till modeller: 

Alt 1. 

Att schablonen beräknas en. följ ande modell 

Förskola Förskoleklass Grundskola Grundskola Gymnasium 
åk 1-6 Åk 7-9 

5 % 7 % 5 % 7 % 6 % 

Alt 2. 

Ett alternativ till schablonmodellen är att kommunfullmäktige i budget 
avsätter reserv för volymökningar under året till kostenheten. 

Förslag till beslut 
F öresläs att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 
remissyttrande och antar detta som sitt svar till kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf J an- 
Erik Wildros (S), nämndsledamôterna Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och 
Stefan Osterhof (S). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) föreslår att yttrandets tabell kompletteras 
med texten: ”schablonmodellen bygger på de rekvisitioner som 
Utbildningsförvaltningen kan redovisa.” 

Ohlson yrkar att Utbildningsnämnden förordar Alt. 2 som det bäst lämpade. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande. 

Nämndsledamot Stefan Österhof (S) yrkar bifall till nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande. 

Sida 
21 (37)
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Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till remissyttrande 
avseende tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande barn, med 
redaktionella förändringar, förordar Alt. 2 som det bäst lämpade och antar 
detta som sitt svar till Kommunstyrelsen 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes ‘sign Utdragsbestyrkande 

¿‘P
l l



__ 
Sida 

Ïalgxlg-ÉERADESPROTOKOLL 23(37) 

KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

§ 130 Dnr 2016-000683 612 

Uppstart av Värd- och omsorgsprogram vid gymnasiet. 
Information och diskussion. 

Sammanfattning 
Skolornrådeschef Ronny Mattsson delgav nämndsledamöterna 
diskussionsunderlag inför eventuell uppstart av Vård- och omsorgsprogram 
vid Gymnasieskolan Knut Hahn. 
Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till elever som vill arbeta med 
hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har 
funktionsnedsättningar. Vård- och omsorgsprogrammet har inte några 
inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialiseringar inom ramen 
för programfördjupningen. 

Framtagen kostnadsberäkning delgavs nämndsledamöterna, i vilken 
programkostnaden uppges till l 062 Tkr. Hänsyn har inte tagits till 
eventuellt behov av att anställa lärare i gymnasiegemensamma ämnen. 
Prognosen förutsätter samnyttj ande av lokaler inom Vuxenutbildningen samt 
på Gymnasieskolan Knut Hahn och en dryg fördubbling av elevantalet om 
utbildningen erbjuds i Ronneby. 

Deltar i 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 
Ohlson (V), Marie Olsson (S), Lars Saager (M) och Rune Kronkvist (S), 
tj änstgörande ersättare Johnny Håkansson (S) och ersättare Helene 
Fogelberg (M) och Bengt-Christer Nilsson (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Ärendet behandlas ånyo vid utbildningsnämndens sammanträde den 17 
november 2016. 
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Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ronny Mattsson, Skolområdeschef GYV 
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§ 131 Dnr 2016-000684 600 

Lägesrapport avseende BIU - Studiehandledning 
Online. EU-projekt. 

Sammanfattning 
Henrik Lövgren, chef för BIU - Samhällskommunikation, och 
projektkoordinator Kevin Lill, del gav nämndsledamôterna lägesrapport 
avseende BIU - Studiehandledning Online. 
Projektet BIU-Online öppnar i januari 2017 upp en regional 
tj änsteinfrastruktur för Studiehandledning online. BIU-Online bygger på 
samarbete och samverkan mellan kommuner och regioner i sydost för att öka 
tillgängligheten till handledarresurser och språkutbud, samt stödja nyanlnda 
och utlandsfödda elever att öka måluppfyllelsen i skolan. 

Studiehandledningen online blir ett komplement till den fysiska 
studiehandledningen i skolan och ska säkerställa tillgängligheten i hela 
regionen utan att studiehandledaren behöver resa mellan alla kommunerna 
för att uppfylla behovet. 

Följande aktiviteter är centrala i projektet; 
- Samverkansavtal med deltagande kommuner (15 st) 
- Vidareutveckla kunskapsnivån i kommunerna kring det lagstadgade 

uppdraget 
- Anställa och utbilda fler studiehandledare/samhällskommunikatörer 
- Testa och vidareutveckla den regionala modellen i ett skarpt läge 

Henrik Lövgren, chef BIU, informerade kring genomförd upphandling av 
teknisk support och digital plattfonn, tillsättningen av projektkoordinator, 
anlitande av extern utvärderare och den fortsatta utbildningen av tolv 
studiehandledare som rekryterats. Pilotskolor ska nu utses och den digitala 
plattformen färdigställas. 

Totalt finns 3 695 elever med behov av modersmålsundervisning. 
Inriktningen är att nå 500 av dess i ett första skede. Teoretiskt kan BIU- 
Online fånga 75% av dessa elever. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamot Lars Saager (M). 

Beslut 

Rapporten tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Henrik Lövgren, Chef BIU - Samhällskommunikation 
Kevin Lill, proj ektkoordinator 
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§ 132 Dnr 2016-000673 600 

Sammanträdestider fër Utbildnîngsnämnden 2017. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Föreliggande förslag till Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 
överlämnas till nämnden för fastställande; 
26 januari -- 

23 februari 24 augusti 

23 mars 21 september 

20 april 19 oktober 

18 maj 16 november 

15 juni 14 december 

Nämndssammanträdena är förlagda till torsdagar, vilket är den veckodag 
som inom Utbildningsförvaltningen är utsedd till utbildnings-, 
sammanträdes- och konferensdag. 

Sammanträdesdatumen för Utbildningsnämnden är synkroniserade med 
Förvaltningssamverkansgmppens sammanträden. 

Bedömning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) betonar vikten av att 
nämndssammanträdena kan hållas på torsdagar i likhet med tidigare 
planering. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag som sitt eget och 
fastställer sammanträdestidema för år 2017. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 1 :e vice ordf Tim 
Svanberg (C), samt nämndsledamot Magnus Stridh (SD).
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Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till Sammanträdestider 
för år 2017. 

Exp: 

Nämndsledamöter och ersättare 
Förvaltningssamverkansgruppen 
Informationsenheten 
Eva Hansson, registrator Kommunledningsförvaltningen 
Camilla Öberg, kommunsekreterare SUS 
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§ 133 Dnr 2016-000833 007 

Uppfëljning av revisionsgranskningar. Redovisning; 
systematiskt kvalitetsarbete i fôrskolan och rektors 
pedagogiska Iedarskap. 

Sammanfattning 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) har efterfrågat uppföljning av 
revisionsgranskningar gällande systematiskt kvalitetsarbete i förskolan och 
rektors pedagogiska ledarskap. 

Kvalitetsarbetet inom förskolan har tidigare följts upp i samband med 
revisionsrapport (Hänv N § 10022016). Uppföljning av rektors pedagogiska 
ledarskap har skett genom redovisning enligt internkontroll (Hänv N § 
8522015, Dnr 2015.526-610(6l57). 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) konstaterar att arbetet påbörj ats vad gäller 
måluppfyllelse, tillsyn och lokalförsörjning i förskolan. 
Då det gäller rektors pedagogiska arbete har däremot inte alla punkter 
uppfyllts och hänvisar till ”p.l Se till att det finns en förvaltningsgemensam 
och dokumenteras syn pä innebörden av rektors uppdrag och roll” samt 
”p.2 Sätta mål för skolområdeschefernas uppdrag att avlasta rektorerna”. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 1:e vice ordf Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att Utbildningsnämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder betr p.1 
och p.2 vid Utbildningsnämndens sammanträde den 15 december 2016. 

Beslut 

Uppdrogs åt förvaltningschefen att vid Utbildningsnämndens sammanträde 
den 15 december 2016 återkomma med förslag till åtgärder betr p.1 och p.2 
gällande rektors roll som pedagogisk ledare.
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Inger Hjort, Bitr F ch 
Annika Forss, kvalitetssamordnare 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 134 Dnr 2016-000685 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor oktober 2016. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring lärarlönelyftet. 
Bidragsramen på 6,9 Tkr fördelas mellan 162 personer. Snittet uppgår till 
2 500 kr/person. Personliga samtal hålls med samtlig personal. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) efterfrågade att få del av kartläggningen 
från den årliga löneöversyn som sker. Detta med anledning av att en plan 
ska, baserat på underlaget, framtas för att komma tillrätta med oskäliga 
löneskillnader i kommunen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Marie Ohlsson (S) 
och Rune Kronkvist (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK 

Justerandes» ign
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Utbildningsnämnden 

§ 135 Dnr 2016-000686 602 

Kurser och konferenser oktober 2016 

Sammanfattning 
Inbjudan till utbildning i barnkonventionen den 1--2 februari 2017 har 
inkommit från vik folkhälsosamordnare Bibbi Rônnlund. Utbildningen 
Vänder sig till förvaltningschefer och politiker. 
Utbildningen hålls på Soft Center och är kostnadsfri. 
De nämndsledamöter som är intresserade att delta i rubr utbildning anmäler 
sig till vik folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Bibbi Rönnlund, Vik folkhälsorâd 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 136 Dnr 2016-000687 600 

Förvaltningschefens Rapporter oktober 2016 

Sammanfattning 
Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist 
nämndsledamötema om erbjudande från Skolverket avseende nyanländas 
lärande. Skolverket erbjuder riktade insatser för att stärka utbildningens 
kvalité för nyanlända. Beslut om att ställa sig bakom erbjudandet togs vid 
föreg nämndssammanträde (Hänv UN §l14:2016. ) Ett lokalt team ska nu 
bildas. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamöterna i 

Utbildningsnämnden sina tankar kring framtiden. 
Chefema i utbildningsförvaltningen arbetar tillsammans med sina respektive 
områdeschefer med att ta fram planer för hur vi skall nå d mål som finns 
både i statliga och kommunala styrdokument. De kommunala målen, 
beslutade av Kommunfullmäktige och Utbildningsnämnden följs upp, 
analyseras och synliggörs i skriftlig form. 
Under hösten skall områdescheferna, rektor för Blekinge 
Naturbruks gymnasium, samt chefen för Ronneby Kulturskola. 
..dels synliggöra det kvalitetsarbete som görs för att förbättra resultaten/ 
måluppfyllelsen inom respektive område/ enhet. 
..dels Visa på vision och tankar om resultaten/måluppfyllelsen fem år framåt i 

tiden, från 2017 — 2022. Vilka resultat nâr Vâra elever då? Hur når vi dit? 
..dels vision och tankar om områdets/enhetens utveckling fem år framåt, från 
2017 — 2022. 
..samt redovisa styrkor och svagheter inom respektive område/ enhet. 
Arbetet redovisas dels kort till förvaltningen vid informationsmöte den 25 
november, dels till nämndens ledamöter, vid något nämndssammanträde 
framöver. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade från sammanträde i 

Insynsrådet. Skolkommissionens rapport, som väntas komma i början av år 
2017, behandlar införande av någon form av regional nivå för att utjämna
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Utbildningsnämnden 

olikvärdigheter. Översyn av statsbidragen förväntas, liksom översyn av 
lärarnas professionsutveckling och deras kompetensutveckling. 

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

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 

Justerandes sign 
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§ 137 Dnr 2016-000689 O00 

Delgivningsärenden oktober 2016. 

Sammanfattning 

2016.676 - 047 

Reviderad ansökan om statsbidrag för personalförstärkning inom 
elevhälsan och specialpedagogiska insatser för HT 2016 - slutlig version 
201 60928. 

2016.804 — 114 

Polisanmälan ang stöld av cykel 2016-09-16 Gymnasieskolan Knut 
Hahn, Ronneby kommun. (Dnr Kl 144536-16). 

2016.462 - 195 

Svenska ESF-Râdet: Beslut om utbetalning av bidrag för EU-proj ekt 
DELTA Blekinge, redovisningsperiod 201604, dnr 2015/0073 7. 

2016.834 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-09-29, Stadshuset, 
Ronneby (KF 6310:2016) : Begäran om entledigande från Mari Holm 
Petersson (S) från uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden. 

2016.678 - 611 

Beslut ñån Skolinspektionen: Begäran om kopior på bedömda 
nationella prov från Hobyskolan (genomförda under vårterminen 2016). 

2016.679 - 611 

Beslut från Skolinspektionen: Begäran om kopior på bedömda 
nationella prov från J ohannishusskolan (genomförda under vårterminen 
2016). 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

2016.801 - 611 

Beslut från Skolinspektionen: Begäran om kopior på bedömda 
nationella prov från Fredriksbergsskolan (genomförda under 
Vårterminen 2016). 

2016.691 - 611 

Beslut från Skolinspektionen: Begäran om kopior på bedömda 
nationella prov från Slättagårdsskolan (genomförda under Vårterminen 
20 1 6). 

2016.828 - 619 
Kulturrådet: Redovisning av bidrag 2015/2016 Skapande skola; KUR 
2015:596. 

2016.829 - 619 
Kulturrådet: Ansökan om bidrag 2016 Skapande skola; KUR 
2016:4849. 

Migrationsverket/Ametsfönnedlingen/Länsstyrelserna: Infonnations- 
och prognosbrev för september 2016 avseende det aktuella läget inom 
mottagandet av asylsökande och nyanlända. 

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2016-09-19 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

DELTA Blekinge: Nyhetsbrev Nr3 2016 - Lägesrapport avs Bättre 
samverkan Skola - Arbetsliv. ESF-projekt.
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§ 138 Dnr 2016-000690 O02 

Delegationsärenden oktober 2016. 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-09-26-- , 

samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-11-25—2016-O9-02 , 

delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2016-06-27—2016-09-01 och 
delegationsbeslut för Skolområde GyV (inkl Vuxenutbildning) 2016-06- 
01-2016-10-17; samt delegationsbeslut för Råd- och Stödteamet (RoS) 
2016-09-21, cirkulerade under nämndssammanträdet. 
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