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Sammanträdesdatum

2016-11-17

Utbildningsnämnden
Plats

00h

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby,

tid

kl.

08:30-12.05; 13.15--15.45

Ledamöter

Beslutande

Se

särskild förteckning

Ersättare

Se

särskild förteckning

Övriga närvarande

Se

särskild förteckning

Justerare

Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2016-11-24

tid

Underskrifter

Sekreter

F

Paragrafer

~

F

Ordfôrande

Lennarth Fërberg (M)
f?’
Justerare

(‚u/j

a?

‘

"HA

f:

äJàn-Eric wiIËros (s)

ANSLAGIBEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits

genom

anslag.

Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-1 1-17

Datum då anslaget sätts upp

2016-1 1-25

Datum dä anslaget tas ned

2016-12-19

Förvaringsplats för protokollet

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M), Ordförande
Christer Stenström (M) §§ 139-140, 142--144
Lars Saager (M)

Silke Jacob (C)
Christian Mahrle (L) §§ 139-140, 142--144
Jan-Eric_ Wildros (S), 2:e vice ordförande
Stefan Osterhof (S) §§ 139-145
Marie Olsson (S) §§ 141--142, 144-151
Rune Kronkvist (S)
Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)
Magnus Stridh (SD)
Linda Johansson (SD)

Kennet Henningsson (C) §§139-151
Pär Dover (S) §§ 139, 140, 142 samt §§ 146-151
Kent Karlsson (M) §§ 141, 145-151
Helen Fogelberg (M) §§ 141, 145-151

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Kenth Carlsson (M) §§ 139-140, 142--144
Helene Fogelberg (M) §§ 139-140, 142——144
Martin Engelsjô (M) §§ 139-141, 142-144
Lennart Gustafsson (L)
Margareta Håkansson (RP)
Pär Dover (S) §§ 141,143-145

Ersättare

Johnny Håkansson
Ingrid

Karlsson (S)

(S)

Håkan Abramsson (SD)

Rose-Marie Leksell (SD)

Tommy Ahlquist, förvaltningschef §§

Tjänstemän

Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef

141,

144-151

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare

Borgström, arbetsmiljösamordnare
Unni Hallberg, projektledare Tekniska förvaltningen
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Ulf

Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GYV
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
Bosse Börjesson, driftschef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet
Mats Svensson, projektledare
Fredrik
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GyV

Gummesson, processledare
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Utbildningsnämnden

Övriga

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

Ärendelista
§ 139 Dnr 2016-000945 041

Uppföljning av budget oktober 2016. Redovisning.

........................................... .. 5
2016-000363
140
4132
Dnr
§
Overgripande utvecklingsplan för Blekinge Naturbruksgymnasium.
Redovisning. ..................................................................................................... .. 7
§ 141 Dnr 2016-000683 612
Uppstart av Vârd- och omsorgsprogram vid gymnasiet. Förslag. ...................... .. 9
§ 142 Dnr 2016-000943 678
Placering av två paviljonger vid Backarydsskolan. Förslag. ............................ 11
§ 143 Dnr 2016-000955 612
Fôrslag till fastställande av lokal behörighetsgivande utbildning tlII
barnskötare ..................................................................................................... 14
§ 144 Dnr 2016-000953 4002
Redovisning av Iônestatistik ............................................................................ 17
§ 145 Dnr 2016-000462 195
Lägesrapport EU-projekt DELTA Blekinge 2016-2019 och
TeknikCoIIege (TC). ........................................................................................ 19
§ 146 Dnr 2016-000954 610
Utbildningsnämndens Internkontrollplan 2017. Diskussion .............................. ._21
§ 147 Dnr 2016-000956 026
Personal och arbetsmiljöfrågor nov 2016 ........................................................ ._23
2016-000957 602
148
Dnr
§
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149
Dnr 2016-000958 600
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Förvaltningschefens Rapporter november 2016 .............................................. ._25
§ 150 Dnr 2016-000959 000
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Utbildningsnámnden

§ 139

Dnr 2016—O0O945 O41

Uppfôljning av budget oktober 2016. Redovisning.
Sammanfattning
Ekonomerna Gunilla J ohansson och Jeanette Mauritzsson redogjorde

för

av

Ekonomienheten framtagen prognos för oktober 2016, vilken redovisar ett
underskott motsvarande -3 442 Tkr. Nettokostnad per Verksamhet
genomgicks och kommenterades. Sammanställning över interkommunala
ersättningar delgavs nämndsledamöterna.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger i sina budgetkommentarer
följ ande;

”Volymökningarna av barn, elever och studerande under hösten 2016

varit

Förskolan, vuxenutbildningen inkl SFI, IM språk har ökat betydligt.
Åtgärder är vidtagna för att klara lagkraven gällande förskola, grundskola,
gymnasium och vuxenutbildning. Uppstart av en tillfällig undervisningsenhet på Soft Center, skolskjuts av elever till våra landsbygdsskolor mm.
Min nuvarande bedömning är att skjutsningen till ytterskoloma kommer att
behöva göras under flera år framåt.
stor.

Det extraordinära läget ställer stora krav på cheferna både när det gäller
styrning i vardagen och styrning över året. Enligt min uppfattning råder god
ordning i budgeten. Chefema styr verksamhet och budget på ett bra sätt.
,

Kommunstyrelsen beslöt 2016-10-04 att föreslå kommunfullmäktige att
bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag motsvarande 3 000 Tkr.
Tilläggsanslaget tillsammans med allmän ekonomisk återhållsamhet,

prövning av inköp av varor och tjänster, återbesättningsprövning av tjänster
gör att jag bedömer att budget 2016 nu med största sannolikhet kommer
att kunna hållas inom de av kommunfullmäktige givna ramarna.”

mm

Diskussion fördes kring redovisningsprinciper. Periodiseringen ska följa god

redovisningssed.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) uppger

gemensam redovisningsprincip

att

en rapport gällande

upp för behandling vid
nämndssammanträdet i december 20 l 6.
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Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennatth Förberg (M) och 2:e Vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamôterna Lars Saager (M), Christian Mahrle (L)
och Erik Ohlson (V).
I

Beslut
Redovisningen och dagens diskussioner

tas

till

protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, fch
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000363 4132

§ 140

Ôvergripande utvecklingsplan fôr Blekinge
Naturbruksgymnasium. Redovisning.
Sammanfattning
I enlighet med det nämndsbeslut som togs 2016-04-21 då den övergripande

utvecklingsplanen för Blekinge Naturbruksgymnasium fastställdes
(N§57:2l6), sker nu en återkoppling till utbildningsnämnden av cheferna vid
Blekinge Naturbruksgymnasium.

Rektor Boel Forslund, Blekinge Naturbruks gymnasium, och driftschef Bosse
Börjesson, Hoby Lant- och Sko gsbruksenhet, redogjorde för återkoppling av
arbetet mot den strategiska planen för Blekinge Naturbruksgymnasium.

För att göra arbetet transparent mellan grupperna har det digitala verktyget
padlet använts. Stommen i den strategiska planen utgörs av tre
utvecklingsområden och fyra mätbara framgångsindikatorer. Redovisning av
framgångsindikatorer ska ske en gång årligen.
Nulägesbeskrivning av utvecklingsområdena delgavs nämndsledamöterna,
liksom resultaten av framgångsindikatorema och redovisning av
utvecklingsgruppens uppsatta mål och måluppfyllelse som blivande
kunskapscentrum och investerings- och Verksamhetsmål.

Sammanställning över antal elever på Blekinge Naturbruksgymnasium
(Bilaga 3) per årskurs och läsår; resp per huvudinriktning och läsår, delgavs
nämndsledamöterna. Noterbart är att det på internatet idag finns 63 clever
inskrivna.

Vikten av att gymnasiet får möjligheter att utvecklas vidare betonas.
Marknadsföringen är en del i detta. Rektor Boel Forslund återkommer till
utbildningsnämnden med en mer förtydligad strategisk plan framöver.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M och 2:e vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamöter Christian Mahrle (L), Lars Saager (M),
Lova Necksten (MP), Rune Kronkvist (S) och Erik Ohlson (V), samt
tjänstgörande ersättare Kennet Henningsson (C).
I

Justerandes sign
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Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasiurn
Bosse Börjesson, driftschef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000683 612

§ 141

Uppstart av Vârd- och omsorgsprogram vid gymnasiet.
Förslag.

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde inledningsvis för förslag till
uppstart av Vård- och omsorgspro gram vid gymnasiet. Kostnaderna för
programmet bedöms klaras inom Budget 2017.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist anför
”

följ ande

i

sin förslagsskrivelse;

Ronneby Kommun behöver de kommande åren fler nya medarbetare som
inom vård- och omsorgssektorn. Äldreförvaltningen har vid flera

arbetar

framför önskemål om
omsorgsprogram på gymnasial

tillfällen

att vi skall starta

upp

ett

Vård- och

nivå.

Vi har redan en Vård- och omsorgsutbildning inom vuxenutbildningen.
Samverkansmöjligheterna mellan gymnasiet och vuxenutbildningen är stora,
både när det gäller lokaler, personal och materiel, vilket i sin tur gör att
uppstartskostnaderna är relativt

sett låga.

Utbildningsnämndens sammanträde 2016-10-20
(dnr 2016 000683 612). Efter genomgång och diskussion i
Utbildningsnämnden vid detta nämndsmöte, föreslår jag att vi från hösten
2017 startar ett Vård- och omsorgspro gram på Gymnasieskolan Knut Hahn.”
Jag refererar

till

-

Förslag

till

beslut

Utbildningsnämnden beslutar att uppstart av
Vård- och omsorgsprogram på gynmasial nivå skall ske fr.o.m höstterminen
20 l 7.
Förvaltningschefen föreslår

att

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Lars Saager (M),
samt tj änstgörande ersättare Kennet Henningsson (C).
I
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Utbildningsnämnden

Yrkanden
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall

till

förslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att uppstart av Vård- och omsorgspro gram på
gymnasial nivå skall ske fr.0.m höstterminen 2017.
Kostnaderna bedöms inrymmas i föreliggande budgetförslag.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GyV
Samtliga studie- och yrkesvägledare
Rektorer GyV
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000943 678

§ 142

Placering av tvâ paviljonger vid Backarydsskolan.
Fôrslag.
Sammanfattning
Arbetsmiljôsarnordnare Ulf Borgström och Skolområdeschef Ingela Berg,
Skolområde Kallinge, delgav nämndsledamötema behovsbilden för
förskolan och grundskolan. Stor brist på medel till inventarier påtalades.

Vidare informerades kring placeringen av två pavilj onger vid
Backarydsskolan. Förslaget avser 3 fsk.avdelningar och planeras vara klart
till hösten 2017. Proj ektledare Unni Hallberg, Tekniska förvaltningen,
informerade kring tillfälligt bygglov, bygglovsansökan och upphandling

mm.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist anför följande

i

sin förslagsskrivelse;

december 2015 flyttades förskolan Mosippan i Backaryd över till skolan.
Elevantalet i skolan var relativt lågt, ca 30 elever, det fanns möjlighet till
samutnyttj ande av lokaler mm.
”I

Antalet barn i förskolan och i skolan har successivt ökat. Under 2016 har
nyanlända elever skjutsats från tätorten till Backarydskolan, vilket har varit

mycket positivt.

Förutsättningarna för Backarydsskolans elevantal har förändrats påtagligt
alltsedan överflytten av förskolan skedde. Skolan är nu trångbodd och antalet
barn i förskolan och skolan ökar enligt prognos.
Genom att placera pavilj onger vid Backarydsskolan kan nuvarande och
framtida trångboddhet avhj älpas. Två avdelningar inom förskolan kan bli tre,
expedition för administration och elevhälsa kan också inrymmas.

Vi skulle kunna öka antalet barn som skjutsas till skolan, vilket skulle
minska kön på Start Soft. Eleverna får inte plats i tätortens skolor.
Totalt skulle 75 - 100 barn kunna få sin undervisning på skolan.

Då vi ser Hallabro- och Backarydsskolan som samverkande enheter, uppstår
mellan skolorna. Slöjdsalen finns
Hallabroskolan och musiksalen finns i Backaryd.

bl a kostnader för utökning av bussturer

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Ökade kostnader för skolskjutsar kopplat till

slöjd,

markarbeten, leasing av

paviljonger, förändring för kostenheten samt inventarier, kan inte

inom given ram 2017.

Jag hänvisar också
”
kostnader.

Förslag

till

bilagor

inrymmas

som visar på elevprognoser och utökade

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom
pavilj onger i Backaryd samt hänskjuter frågan till
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige för beslut.
till

förslaget att placera

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M och 2:e vice ordf J anErik Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Saager (S), Christian Mahrle
(L), Silke Jacob (C), och Erik Ohlson (V), samt tj änstgörande ersättare
I

Kennet Henningsson

(C).

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till förslaget då situationen är
En renödling av vad som är drift bör dock ske inför iöredragningen
i KS, då dessa medel hör till Tekniska förvaltningen.
ohållbar.

2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) yrkar bifall
att trycket på Soft lättar något.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall
förtydligande av beslutsformuleringen

till

till

förslaget,

förslaget,

med tillförande

då detta medför

men önskar ett

av en

att-sats enligt

följ ande;

”att

KS/KF föreslås tillföra medel för den totala etablerings- och

verksamhetskostnaden för lösningen”

2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S) bifaller

yrkande.

Justerandes sign

)

A,»

nämndsledamot Erik Ohlsons (V)
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Propositionsordning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
kan bifalla nämndsledamot Erik Ohlssons yrkande med förtydligande av
beslutsformulering och finner att nämnden bifallit detsamma.

Beslut
Utbildningsnämnden
-

placera paviljonger

ställer sig
i

samt
-

att

bakom förslaget och hemställer att;

Backaryd samt hänskjuta frågan

KS/KF för beslut;

KS/KF föreslås tillföra medel för den totala etablerings- och

Verksamhetskostnaden för lösningen.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Unni Hallberg, projektledare Tekniska förvaltningen
Rektor Monica Berggren
Förskolechef Marianne Persson

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000955 612

§ 143

fastställande av Iokal behërighetsgivande
utbildning till barnskôtare.

Fôrslag

till

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogör för det förslag till traineeutbildning, som framtagits av tf rektor Katarina Dennerhed på

Vuxenutbildningen.

Bedömning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort uppger följande

i

sin förslagsskrivelse;

” Rekryteringsproblematiken har ôkat inom utbildningsverksamheterna totalt
sett. Detta gäller främst läraryrken med krav på legitimation. Ronneby
kommun har sedan flera år, en antagen riktlinj e om att 75 av de som
arbetar i förskolan ska vara utbildade förskollärare. Till följd av detta bör
av de som arbetar inom förskolan, vara barnskötare med
således 25
adekvat utbildning.

%

%

Gymnasiereforrnen (GY1 l) innebar en förändring av pro gramstrukturen för
Barn -och fritidsprogrammet. I korthet innebär detta, att den som läser BFprogrammet, behöver välja pedagogisk inriktning i studievalet, för att kunna
vara kvalificerad som barnskötare och därmed en fast anställning efter
gymnasiet.

De senaste åren har ett stort antal obehöriga vikarier behövt användas

i

förskolan som “resurspool”. Dessa personer kan, mot redovisade krav på
något slags behörighet, inte komma ifråga för en tillsvidareanställning som
barnskötare.

Som svar på denna problematik och i diskussion med förskolechefer, har
Vuxenutbildningens rektor tagit fram förslag på en särskild
“traineeutbildning till barnskötare”omfattande 1000 gymnasiepoång. Se
underlag för kursbeskrivning. Utbildningens syfte är att ge en grundläggande
utbildning för arbete inom bl a förskola.
Förskolan behöver personer med kompetens och intresse för arbete med små
barn och grundläggande pedagogik. Kursen ska garantera detta. Dock
kommer inte kursens omfattning att kunna motsvara en hel (treårig)
gymnasieutbildning.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

dock värdet av att denna utbildning ska kunna kvalificera for en lokal
behörighet och därmed ge möjlighet till en tillsvidare-anställning som
barnskötare inom Utbildningsförvaltningen. Detta under förutsättning av
godkänt resultat samt att övriga personliga kvalifikationer finns, lämplighet
och registerutdrag etc.”
Vi

ser

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

fattar beslut att

godkänna

Vuxenutbildningens traineeutbildning som lokalt behörighetsgivande för
arbete som barnskötare i Ronneby kommun.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M och 2:e vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och
Rune Kronkvist (S), tjänstgörande ersättare Kennet Henningsson (C) och
ersätter Helene Fogelberg (M).
I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall

till tj änstemannaforslaget.

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall, men påtalar samtidigt vikten
av att vara noga med att informera om att det är en lokal behörighet som
avses.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall och instämmer i
J an-Eric

Wildros (S) synpunkter

behörighet.

Nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar bifall
Nämndsledamot Rune Kronkvist

Justerandes sign

‘t?

,

l

2:e vice ordf

om betydelsen av information om

lokal

till tj änstemannaförslaget.

(S) yrkar bifall

till tj änstemannaförslaget.
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Propositionsordning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden
kan besluta i enlighet med föreliggande tj änstemannaförslag och finner att

nämnden bifallit förslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar

som
Ronneby kommun.
traineeutbildning

att

godkänna Vuxenutbildningens

lokalt behörighetsgivande för arbete

som barnskötare i

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch
Ronny Mattsson, Skolområdeschef GyV
Katarina Dennerhed, Rektor Vuxenutbildningen Knut

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 144

Dnr 2016-000953 4002

Redovisning av

Iönestatistik.

Sammanfattning
Inger Rosenström, Personalenheten, delgav utbildningsnämndens ledamöter
lönestatistik för Ronneby kommuns lärare (tillsvidareanst.) med jämförelse

Karlshamn-Sölvesborg-Olofström-Bromölla. Rosenström uppger

att

SKL:s

klassificering följs.
1:e lärare ingår inte

i

materialet då dessa lagts in personalsystemet som
pg a tillfälligt förordnande som 1:e lärare. Detta

visstidsanställningar. Detta

innebär

att siffrorna

i

framtagen

statistik inte år fullt jämförbara.

Fördelningen av lärarlönelyftet regleras av förordningen. För Ronneby
162 personer fått sig tilldelat 2 500 kr vardera.

kommuns del har

Nämndsledamot Erik Ohlson (V)

efterfrågar ånyo redovisningen utifrån
osakliga löneskillnader i lönekartläggningen och efterlyser analysen av den
pågående lönekartläggningen under november/december.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att en redovisning
delges utbildningsnämnden i januari månad 2017.

kommer att

Bedömning
Inger Rosenström gör bedömningen

Ronneby kommun

att

några oskäliga löneskillnader inom

inte föreligger.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e Vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamöterna Christian Mahrle (L), Lars Saager (M)
och Erik Ohlson (V).
I

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Inger Rosenström, Personalenheten

Justerandes sign

~

(f0

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016—0O0462 195

§ 145

Lägesrapport EU-projekt
och TeknikCollege (TC).

DELTA Blekinge 2016-2019

Sammanfattning
Skolomrädeschef Ronny Mattsson, Skolområde GyV,

redogjorde

inledningsvis för bakgrund och historik kring TeknikCollege (TC).

Processledare Fredrik Gummesson påbörjade sitt arbete inom TC den 22
augusti 2016. Gummesson arbetar även 30% av sin heltidstjänst mot Deltaprojektet.

TeknikCollege utgör den största plattformen för frågor rörande

kompetensförsörjningsfrågor för industrin i Sverige. Kriterier för vad en
certifierad utbildning innebär delgavs utbildningsnämndens ledamöter.

Rektor Christoffer Sjölander är ansvarig för Ronnebys TeknikCollegeutbildningar, vilka utgörs av Teknikprogrammet, El och energipro grammet,
Hantverkspro grammet och Industritekniska programmet.
Flygtekniska Gymnasiet arbetar fn

med

sin EASA-certifiering.

TeknikCollege Sydost organisation liksom förslag
nämndsledamötema i utbildningsnämnden.

till

mätbara mål delgavs

Projektledare Mars Svensson informerade kring ESF-proj ektet Delta
Blekinge; samverkan mellan skola, näringsliv och det offentliga. Projektet
syftar till att förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv; samt
metodutveckling och implementering av en gemensam IT-baserad
samverkansplattforrn.

Målgrupp, syfte och mål, tidplan 2016-2019, funktionalitet och

matchmaking delgavs utbildningsnämndens ledamöter.

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M och 2:e vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamot Lova Necksten (MP) samt tjänstgörande
ersättare Helene Fogelberg (M).

Justerandes sign
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Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GYV

Mats Svensson, projektledare
Fredrik

Justerandes sign

~

“F

GYV

Gummesson, processledare GYV

W

//

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000954 610

§ 146

Utbildningsnämndens lnternkontrollplan 2017.

Diskussion.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde inledningsvis för arbetsprocessen med framtagning av ny internkontrollplan för utbildningsnämnden
för år 2017. Synpunkter och uppslag på ev processområden till ny plan
efterfrågades från nämndsledamöterna.

Förvaltningschef

Tommy

bedömas som en stor risk,

Ahlquist uppger

att ett

processområde,

är svårigheterna att få behöriga lärare.

Bitr förvaltningschef Inger Hjort föreslår
utgöra ett processområde för år 2017.

att

personalförsörjning

i

som kan
stort

kan

Ordföranden Lennarth Förberg (M) uppger med anledning av nuvarande
IKP:s processområde ”Säkerhetsrutiner för hot och våld vid förskole- och
skolenheter” att säkerhetssamordnare Anders Engblom kommer till nästa
sammanträde i utbildningsnämnden för att informera kring säkerhetsrutiner.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) föreslår att processområdet avseende
Skolskjutsning stryks, då förvaltningen arbetar aktivt fortlöpande med detta.
Likaså avseende processområdet betr säkerhetsrutiner. Personalförsörjning
anser Wildros som betydligt viktigare. Resterande områden kvarstår.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V)

processområden att
IKP-planen för 2017; kompetensförsörjning och lokalförsörjning.
föreslår två

tillföras

Nämndsledamot Rune Kronkvist
till

Kronkvist

fem.

är

(S) vill begränsa antalet processområden
till
positiv
processområde
gällande

personalförsörjning. Däremot kan processområdet avseende skolskjuts och
säkerhet ev tas bort. Ev avvakta processområdet gällande säkerhetsrutiner
ytterligare ett år.

Tjänstgörande ersättare Kennet Henningsson (C) lyfter fram lokalförsörjning
och jämställdhetsfrågor som möjliga processområden.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Nämndsledarnot Lars Saager (M)

är positiv

till

ett

processområde kring

lokalförsörjningen.

Nämndsledamot Lova Necksten (MP)

lyfter

genus-diskussion kring sexuella trakasserier
Likabehandlingsplan.

Nämndsledamot Linda Johansson (SD) och
lyfter

fram jämställdhet och den
fördes då beslut togs om

som

ersättare

fram arbetsmiljöfrågor.

Johnny Håkansson

(S)

Synpunkter på ev processområden har även efterfrågats från ledamöterna i
Förvaltningssamverkansgruppen.
Lärarförbundet uppger att andelen
obehöriga lärare kan ge ökad arbetsbelastning för behöriga lärare.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M) och 2:e Vice ordf JanErik Wildros (S), nämndsledamot Erik Ohlson (V) ,Rune Kronkvist (S), Lars
Saager (M), Lova Necksten (MP), Stefan Ósterhof (S) och Linda Johansson
(SD), tjänstgörande ersättare Kennet Henningsson (C) och ersättare Johnny
I

Håkansson

(S)

.

Beslut
Diskussionerna tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch

Justerandes sign
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Dnr 2016—0O0956 026

§ 147

Personal och arbetsmiljöfrågor nov 2016
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter delgavs sammanställning över sjuk-

frånvaron vid Ronneby kommun; sjukfrånvaro totalt i procent.
sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen (4,64 %) är fortsatt låg och

ligger under snittet.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf JanErik Wildros (S), närnndsledamôterna Lars Saager (M) och Lova Necksten
I

(MP).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000957 602

§ 148

Kurser och konferenser november 2016
Sammanfattning
Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inbjudan inkommit till
Skolriksdag 2017 Stockholm den 24—25 april 2017. Anmälan ôppnas
i

i

december 2016.

Bedömning
Diskussioner fördes

om att ge ﬂeri nämnden möjlighet att delta utöver

presidiet.

Förslag

till

beslut

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att diskussioner förs kring detta i
partigrupperna infor nästa nämndssammanträde den 15 december 2016.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf JanErik Wildros (S), samt nämndsledamot Rune Kronkvist (S).
I

Beslut
Beslut

om deltagande

i

Skolriksdagen 2017 behandlas ånyo vid nästa

nämndssammanträde 2016-12-15.

Exp:

Gruppledarna resp partigrupp

Justerandes sign

~
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§ 149

Dnr 2016-000958 600

Fôrvaltningschefens Rapporter november 2016
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtagen BO-statistik per
den 15 november 2016; Antal barn i kommunal resp enskild förskola, samt
Antal barn placerade i Ronnebys kommunala ñitidshem. Totalt i
kommunens alla förskolor finns 1 449 barn.
Förvaltningschefen ser ett stort behov av nya förskolor framöver för
kunna erbjuda plats i förskolan.

att

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring
Lokalutredningen, vilken behandlades 2016-05-31 i kommunstyrelsen, för
att sedan återremitteras till KS au för vidare hantering.
Förvaltningschefen har nu fått i uppdrag av kommundirektör Magnus Widén
att gå vidare med det av
tagna beslutet/ förslaget och framta ett nytt
4-9-skolor.
förslag som bygger på två

UN

"Den i kommunstyrelsen (2016-05-31 § 194) beslutade

återremissen till arbetsutskottet i ärendet Lokalutredning dnr
2016-291 ges härmed i uppdrag till förvaltningschef Tommy
Ahlquist att utreda och bereda inför förnyad föredragning i
arbetsutskottet.

ärendet kompletteras "med
prognoser, investeringsutrymme, lokalisering samt
planprogram för ny förskola i centralorten ” samt annan
relevant fakta som anses nödvändig för fortsatt arbete med
frâgan.

Uppdraget innefattar

att

Uppdraget återrapporteras och föredras i kommunstyrelsens

arbetsutskott senast 2017-03-01.

”

Om beslut tas

i KS/KF om ny skola kommer en projektledare att anställas för
ändamålet. Proj ektledaren ska då arbeta med grupper för att få en så bred
förankring som möjligt av den nya skolan.
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Deltar debatten
i

I

debatten deltar nämndsledamot Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP).

Beslut
Rapporterna

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
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Dnr 2016-000959 000

§ 150

Delgivningsärenden november 2016.
Sammanfattning

2016.575
Skolverket:
2 0 1 6—20 1 7.

Ansökan om

2017.

Ansökan om

047

statsbidrag för fritidshemssatsningen bidragsåret

2016.576
Skolverket:

-

-

O47

statsbidrag för lågstadiesatsningen bidragsåret 2016-

2016.284

obekväm

Rekvisition av statsbidrag för omsorg på

20 l 6.

arbetstid för juli

-

047

- dec

2016.383

-

O47

Rekvisition av statsbidrag samt beslut om bevilj ad rekvisition statsbidrag för
samordnare av frågor som rör utveckling av nyanlända elever for HTl6.

2016.888
Skolverket:

20 l 6.

Ansökan om

-

047

statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning hösten

2016.851- 047
Skolverket:
år

201 6.

Skolverket:

Ansökan om

Ansökan om

statsbidrag för personalförstärkning

statsbidrag för Lärarlyftet

Skolverket: Rekvisition av statsbidrag
2016:24912).

Justerandes sign

‘F’

/

„W
_

_

till

Í

skolbibliotek

2016.893

-

047

2016.962

-

047

II.

Lärarlönelyftet 2016-17 (Dnr

Utdragsbestyrkande
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2016.267
Skolverket: Beslut

sommarlovet 2016.

—

047

-

O47

om statsbidrag för undervisning under skollov för
2016.676

Skolverket: Beslut om statsbidrag för personalförstärkningar
och när det gäller specialpedagogiska insatser för HT 2016.

inom elevhälsan

20l6.94l

-

047

Skolverket: Rekvisition av bidrag från Skolverket gällande Överens-

kommelse om samverkan mellan Skolverket och Ronneby kommun avseende
nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget om att genomföra
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid
för elever med annat modersmål än svenska (U2015/3356/S), Dnr

behov

201 6:01 1 3 8.

2016.849

-

114

Polisanmälan ang förlorat gods, 2016-10-12, Gymnasieskolan Knut Hahn.
(Dnr K1268320-16).

2016.859

-

114

Polisanmälan ang stöld av dator, 2016-09-13, Gymnasieskolan Knut Hahn.
(Dnr K1205785-16).

2016.885 -114
Polisanmälan ang skadegörelse 2016-10-17 Espedalsskolan, Ronneby. (Dnr
Kl 283 347-16)

20l6.939- 114
Polisanmälan ang stöld Espedalsskolan 2016-10-21, Espedalsskolan,
Ronneby. (Dnr Kl 3 09049- l 6)

2016.940 -114
Polisanmälan ang stöld 2016-10-10, Fridhemsvägen
Kl 296704- 1 6)

8,

Ronneby. (Dnr
2016.970 -114

Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2016-11-04 Fredriksbergsskolan
(Dnr Kl370220-16).
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2016.998

114

-

Polisanmälan ang olaga hot 2016-10-24, Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby. (Dnr K1318775-16).

2016.858

171

-

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tj änsteanteckning ang Tillsyn enligt lag
om skydd mot olyckor, 2016-10-14 Kallingeskolan, Kallinge, Ronneby

kommun.

2016.467

Svenska ESP-rädet: Beslut om utbetalning av bidrag för EU-projekt
Blekinge redovisningsperiod 201607, Dnr 2015100737.

195

-

DELTA

2016.834 - 600
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-10-27, Stadshuset, Ronneby
¿KF 5332:2016): Fyllnadsval efter Mari Holm Petersson (S) entledigad från

uppdrag som

ersättare

i

Utbildningsnämnden.

2016.974

-

616

-

670

Johanna Månsson, rektor SFI; Svar till Blekinge Läns Tidning ang

nyanlända.

2016.896

Landstinget Blekinge: Avtal om undervisning i NA-ämnen for 15 elever från
Blekinge Naturbruks gymnasium under läsåret 2016-2017.

2016.900
Beslut från

Hyresnämnden om dispens avseende hyresavtal
gymnasium, Folkparksvägen 15, Ronneby

-

670

för internat

flygtekniskt

2016.144 - 678

Uppdrag avseende Lokalutredning, Utbildningsförvaltningen.
Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2016-10-17
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 2016-1 1-14
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
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Fördelning av kontaktområden. Revidering 2016-11-03 av kontaktpolitiker
Utbildningsnämnden.
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Utbildningsnämnden

Dnr 2016-000960 002

§ 151

Delegationsärenden november 2016.
Sammanfattning

Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2016-06-21—
2016-10-26 och delegationsbeslut fór Skolområde GyV 2016-11-16 samt
delegationsbeslut för SFI 2016-10-01—2016-10-1 8 och delegationsbeslut för
Vuxenutbildningen 2016-10-1 8—20 l 6-1 1 -l l cirkulerade under
,

nämndssammanträdet.
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