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Utbildningsnämnden

§ 1 Dnr 2014-000115 041

Ekonomisk tidsplan för budgetarbetet 2015. Förslag.

Sammanfattning
Inledningsvis redogjorde forvaltningschef Tommy Ahlquist kortfattat för
budgetprocessenoch det fortlöpande ekonomiarbetet inom
Utbildningsförvaltningen.
Enligt direktiv från kommunfullmäktige har förslag till tidplan för ekonomi
och budgetarbetet framtagits.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag till
tidsplan för ekonomiarbetet 2015, vilken genomgicks och kommenterades.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande tidplan för
ekonomiarbete under 2015.

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till tidplan för
ekonomiarbetet 2015.

Exp:

Feh Tommy Ahlquist
Ekonomienheten
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§2 Dnr 2015-000001 041

Preliminärt ekonomiskt utfall för 2014 samt
fastställande av bokslutskommentarer.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för preliminär ekonomisk
uppföljning för 2014. Det preliminära bokslutet 2014 redovisar ett resultat på
+ 1 157 Tkr (avsatta medel till 1: 1 gymnasiet 400 Tkr och ej utnyttjad
kapitaltjänst 121 Tkr har inte tagits i anspråk). Resultaträkning och
nettokostnad per verksamhet, genomgicks och kommenterades vilka delgavs
nämndsledamötema.

Utbildningsnämndenhar för tredje året i rad klarat det avKommunfullmäktige
satta direktivet, att tilldelad ram ska hållas.

En fördjupad analys kommer att ges vid februari månads sammanträde i
Förvaltningssamverkansgruppen.

Förslag till beslut
Föreslås att informationen om det preliminära bokslutet noteras till dagens
protokoll, och att fastställandet av bokslutskommentarema hänskjuts till
nämndssammanträdet i februari månads i sambandmed redovisning av
bokslut 2014.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice
ordf Jan-Eric Wildros (S) och nämnsledamot Lars Saager (M).

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen om det preliminära bokslutet till
dagens protokoll. Fastställandet av bokslutskommentaremahänskjuts till
nämndssammanträdet i februari månad; i sambandmed redovisning av
bokslut 2014.

Justerandes sign
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Exp:

Budgetberedningen
Roger Fredriksson, KS Ordf FK
Ekonomienheten
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Utbildnings nämnden

§3 Dnr 2015-000002 041

Principer för fördelning av budgetmedel. Information.

Sammanfattning
Inledningsvis redogjorde 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) för bakgrunden
till det uppdrag som initierats av densamme, då det gäller fördelning av de
budgetmedel somUtildningsförvaltningen erhåller.

FörvaltningschefTommy Ahlquist redogjordeför det ekonomiska
budgetarbetet inom Utbildningsförvaltningen, som baserar sig på
nedantående punkter 1 t.o.m 8, vilka genomgicks och kommenterades;

1) Statliga krav enligt styrdokument, bl a garanterad rätt till
undervisning (timplan), Bidrag på lika villkor, rätt till stöd mm.

2) Fördelning av medel till verksamheten utifrån lokala behov ex
socioekonomiskabehov, lokalmässiga förutsättningar, små skolor,
elevantal, delningstal pga lokala förutsättningar mm.

3) Kommunala politiska beslut och satsningar
4) Administrativa kostnader, centralt kansli, områdeskanslier
5) Nämndskostnader
6) Övergripande kostnader, ex skolskjutsar,
7) Hyra o städ.
8) Fördelning av medel till pedagogiska hjälpmedel

Fördelningen ovan avser både personalkostnader och övriga kostnader.

Utbildningsnämnden har idag 29 olika verksamheter. Varje verksamhet är på
sitt sätt unik, vilket kräver god kännedom och helhetssyn vid fördelning av
budget.

Diskussion fördes kring interna styrtal, tertialvis redovisning av interna
styrtal, fördelning enligt socioekonomiskabehov, jämförelsetal istället för
styrtal syftande till att öka förståelsen hos nämndspolitiker för ur
budgetutfallet blir mm.

Förslag till beslut
Föreslås att redovisningen av fördelningsprinciperna, besvarandet på frågor
om dessa av förvaltningschefen samt de diskussioner som förts tas till
dagens protokoll

/
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Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice
ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Rune Kronk.vist (S), Erik
Ohlson (V), Stefan Österhof (S), Lars Saager (M) och Marie Olsson (S).

Beslut

Ärendet om fördelningsprinciper har föredragits för utbildningsnämnden och
besvarats av forvaltningschef Tommy Ahlquist. Förda diskussioner tas till
dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh

Justerandes sign
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§4 Dnr 2015-000003 041

Kompletteringsbudget 2015. Förslag.

Sammanfattning
FörvaltningschefTommy Ahlquist redogjorde för föreslagen
kompletteringsbudget 2015. De fyra poster som totalt utgör ett anslag på 1
848 Tkr är följande;
1) Flygtekniskt gymnasium 1 458 Tkr,
2) Utesovplatser vid förskola, Bräkne-Hoby (Tingsgården) 200 Tkr,
3) Åtgärder för funktionshindrade elever 100 Tkr, samt
4) Akustikåtgärder vid Hulta förskola, Soft Center, Fredriksberg 90 Tkr.

Bedömning
Ej använda investeringsmedel 2014 föreslås överflyttade till Budget 2015.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden beslutar om kompletteringsäskande i
enlighet med vad som ovan rubr, samt hänskjuter ärendet vidare till
kommunfullmäktige.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric Wlldros (S).

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja föreslaget
kompletteringsäskande.

Exp:

KS/KF
Tommy Ahlquist, Feh
Ekonomienheten
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§5 Dnr 2015-000004 041

Internbudget 2015. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till internbudget
2015. Centrala konton, resultaträkning och nettokostnader, genomgicks och
kommenterades verksamhetsvis.

Arbetet med Budget 2015 har pågått sedan våren 2014 och bygger på de
fördelningsprinciper som förvaltningschefen tidigare redogjort för.

Förvaltningschefen gör bedömningen att, om inga större oförutsedda
händelser sker under 2015, kommer utbildningsnämnden att klara den av
kommunfullmäktige beslutade ramen.

Månadsvisa lägesrapporter över budgetarbetet kommer att delges
utbildningsnämnden fortlöpande under året.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer förslag till internbudget 2015.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice
ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Saager (M), Christer
Stenström (M) och Rune Kronkvist (S).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer internbudget 2015.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
Ekonomienheten
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§6 Dnr 2015-000005 667

Fastställande av samlingsnamn för verksamheten för
nyanlända, samt lägesrapport.

Sammanfattning
Rektor Johanna Månsson redogjorde för förslag till övergripande namn på
verksamheten för nyanlända.

Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU) föreslås utgöra ett
övergripande samlingsnamn för den samlade verksamheten för
nyanlända.
Mottagningsenheten foreslås få benämningen Start Ronneby.

Samtliga kommuner i Blekinge län köper idag tjänster i form av
studiehandledning.

Ansvarig för Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU) tillika chef
för Start - Ronneby (mottagningsenheten för nyanlända) är Johanna Månsson,
Rektor SFI. Månsson ansvarar även för Utbildning i svenska för invandrare
och Modersmålsundervisning.

Som chef för Samhällsorientering på modersmål (SO), Studiehandledning på
modersmål och Studiehandledning OnLine har utsetts Henrik Lövgren.

Förslag till beslut
Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU) föreslås utgöra ett
övergripande samlingsnamn för den samlade verksamheten för nyanlända.
Mottagningsenheten föreslås få benämningen Start Ronneby.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C),
nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lova Neckst en (MP), Lars Saager (M)
och Rune Kronkvist (S).

Justerandes sign
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Beslut

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande namnförslag enligt nedan;
Blekinge Integrations- och Utbildningscenter (BIU) utgör ett
övergripande samlingsnamn för den samlade verksamheten för
nyanlända.
Mottagningsenheten får benämningen Start Ronneby.

Exp:

Johanna Månsson, Rektor SFI
Henrik Lövgren, chef

Sida
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§7 Dnr 2015-000006 61 O

Uppföljning enligt Internkontrollplan 2014.
Redovisning;
7.1 Mobbning o kränkande behandling,
7.2 Garanterad rätt till undervisning grundskolan 7-9,
7.3 Studieavbrott o programbyten gymnasieskolan,
7.4 Rektors o förskolechefs pedagogiska ledarskap
samt
7.5 Avgiftsfri skola.

Sammanfattning
Uppföljning enligt internkontrollplan avseende rubr processområden delgavs
nämndsledamöterna.

7: 1 Mobbning och kränkande behandling
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogör i sitt yttrande följande;

• Kommunens klagomålsrutinhar inte fångat upp något ärende under
2014 med klagomål som kan hänföras till kränkningar i
utbildningsverksamheterna.

• Inga nya anmälningar till Skolinspektionen, gällande kommunens skolor,
har kommit in under 2014.

• Rutinerna för incidentrapportering fungerar enl. vår bedömning bra.
Förvaltningschefen har, vid informationstillfällen under året, betonat
vikten av det förebyggande arbetet mot kränkningar enligt nämndens
"Övergripande plan" (UN Dnr 2012.39-607). Samtliga inkomna
incidentrapporter signeras av rektor/förskolechef och förvaltningschefen
ger återkoppling på hur ärendet hanterats.

• Incidentrapporterna redovisas i tabell per skola/enhet. Antalet
anmälningar har ökat sedan 2013 från 98 till 146, en ökning med 48.
Om vi ser på utvecklingen är det en för kort tid, två år, för att dra
slutsatser. GKH rapporterade ex vis enbart 4 fall under 2013 medan
GKH, NB och Sjöarp 2014 rapporterat 20 fall. Några skolenheter
rapporterade inga/få fall under 2103 medan de 2014 har betydligt fler.
Detta tolkar vi som utfall av högre medvetenhet.
Några skolor har minskat sina rapporterade incidenter mellan 2013 -
2014. Två förskolor finns med i 2014 års rapport.
Frågans karaktär gör att man ständigt måste arbeta med den, nya
barn/elever och ny personal behöver göras medvetna om
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Utbildnings nämnden

värdegrundsarbetet och respekten för varandra.
• Totalt har 146 incidentrapport inkommit under år 2014, där mobbning

eller kränkande behandling rapporteras ha inträffat. Incidentrapportema
redovisas även per skolenhet.

7:2 Garanterad rätt till undervisning-Grundskolan 7-9
Kvalitetssamordnare Annika Forss redogjorde för sammanställd statistik
över antal lektioner med förändrade förutsättningar. Under höstterminen
2014 har sammanlagt 789 lektioner fått förändrade förutsättningar då
ordinarie lärare inte varit på plats. Av dess har 148 lektioner ställts in. Det
innebär att på Kallingeskolan har 10% av de avvikande lektionerna ställts in
under höstterminen 2014. På Snäckebacksskolan är procentsatsen 7%.

Kvalitetssamordnare Annika Forss ref i sitt yttrande till den av
utbildningsnämnden, under hösten 2013, efterfrågade handlingsplanen vid
lärarfrånvaro. I det yttrandet framgår att om skolorna tillsammans kunnat ha
tre vik lärare hade man löst situationen smidigare, och även lättare kunnat
lösa tid till pedagogers kompetensutveckling. Annika Forss uppger att
situationen i stort sett är densamma idag. Det som blir mer och mer en
svårighet är att hitta tillfälliga externa vikarier.

Förändring av timplan diskuterades. Förslag om förändrad timplan, pg a
lagändring, kommer att framtas inför 2016.

7:3 Studieavbrott och programbyten-Gymnasieskolan
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek redogör för sammanställning
över antal studieavbrott och programbyten inom gymnasieskolorna.

Antalet studieavbrott och programbyten vid Gymnasieskolan Knut Hahn
håller en låg nivå. I kompletterande sammanställning redogörs för situationen
på Blekinge Naturbruksgymnasium, där nivån är något högre men inte
oroande.

7:4 Rektors och förskolechefs pedagogiska ledarskap
FörvaltningschefTommy Ahlquist gav inledningsvis en kort redogörelse för
implementeringen av den nya områdes- och ledningsorganisationen för ca
2,5 år sedan. (Organisationsskiss närsluten utbildningsnämndens
handlingar). Förstärkning av det centrala kansliet har skett för att stötta
rektorerna. Som ett led i detta har bl a torsdagar utsetts till konferensdag, för
att på så sätt frigöra tid andra dagar.

Justerandes sign
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Arbetet med att skapa utökade möjligheter för det pedagogiska ledarskapet har
under 2014 fokuserats på följande områden;

1. Skolområdeschefernas stöttning i arbetsledningen av rektorer och
förskolechefer för att underlätta det pedagogiska ledarskapet och
uppföljning/redovisning till forvaltningschefen av åtgärder för 2014.

2. Individuellt stöd/handledning/coachning av externa insatser.
3. Utbildning av de nya cheferna i den statliga rektorsutbildningen.
4. Gemensamt 2-dagarsinternat i september, med fokus enbart på det

pedagogiska ledarskapet. Samtliga chefer har lämnat sin egen plan för
pedagogiskt ledarskap.

5. Styrning av mötestider till gemensamma dagar och tider för att
möjliggöra utläggning av pedagogisk ledningstid minst 20 % av den
totala arbetstiden.

6. Uppföljning av utläggningen av tid enl. p 5 för 2014.
7. Kvalitetsutvecklarnas arbete med chefernas pedagogiska ledarskap

genom yttre struktur (kvalitetsårshjul) och kompetensutveckling (betyg
och bedömning under läsåret).

8. Satsning på Leanutbildningar- från utbildningskansli till chefer och
lärare (uppdragsutbildning och poängkurser).

9. Riktade insatser genom avlastning av administrativa uppgifter.
10. Förstelärarnas arbetsuppgifter har definierats med bl a fokus på att stötta

rektorer främst i frågor kring betyg och bedömning.

Förvaltningschefen uppger att arbetet fortsätter 2015 med insatser kopplade
till p. 4 - analys av pedagogiska planer på individ- grupp- och
organisationsnivå. Organisationen kommer att följas upp under vt 2015.

7:5 Avgiftsfri skola:
Utöver den redovisning som skedde vid utbildningsnämndens sammanträde i
december 2014, har redovisningar ingivits från skolområdescheflngela
Berg, Kallinge skolområde och skolområdeschef Monica Sjövind, Ronneby
skolområde. Sammantaget uppges att beslutet efterlevs.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) uttrycker fortsatt tveksamhet till vissa
formuleringar i skolområdeschefernas skrivelser och efterfrågar tydliga
regler från rektorerna. Eventuellt bör ordningsregler begäras in från
respektive skola och redovisas i samband med tertialredovisningarna enligt
internkontrollplanen.

/
Justerandes sign I Utdraçsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-22

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
De uppföljningar som redovisats föreslås tas till dagens protokoll, med
tillägget att redovisningen betr avgiftsfri skola överlämnas för vidare
tjänstemannahandläggning.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice
ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Magnus Stridh (SD), Timmie
Hansson (S), Lars Saager (M), Rune Kronkvist (S), Erik Ohlson (V) och
Lova Necksten (MP), samt ersättarna Bengt-Christer Nilsson (S) och Martin
Englesjö (M).

Beslut

Redovisade uppföljningar tas till dagens protokoll, med tillägget att
redovisningen betr avgiftsfri skola överlämnas för vidare
tjänstemannahandläggning.

Exp:

Inger Hjort, bitr Feh

Sida
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§8 Dnr 2015-000007 600

Utbildningsnämndens mål. Årlig uppföljning och
utvärdering av Utbildningsnämndens verksamheter.
Redovisning;
8.1 Tillgången till förskoleplats inom 2 månader under
2014.
8.2 Grundskolans och gymnasiets resultat i jmf med
rikets.
8.3 Vuxenutbildningens mål: Alla ska klara sin
individuella studieplan och skolenkät om elevers
inflytande.
8.4 Alla enheters redovisning av samarbetsprojekt med
näringslivet - företag och samhälle.

Sammanfattning
Matris över årliga uppföljningar av utbildningsnämndens verksamheter
delgavs nämnsledamötema. Bitr forvaltningschef Inger Hjort redogjorde för
den uppföljning som gjorts av utbildningsnämndens mål;

8:1 Tillgången till förskoleplats inom 2 månader under 2014
Bitr förvaltningscheflnger Hjort redogjorde för framtagen statistik över
placeringar i förskola inom två månader. Av den sammanställning som
framtagits framgår att placeringen uppfylls till 97%. Sammanställningen
redovisar även placeringarna inom resp förskoleområde med jmf
vårterminen/höstterminen 2014. I samliga förskoleområden uppfylls
placeringarna till 100%, utom för Ronneby Västra (91%).

8:2 Grundskolans och gymnasiets resultat i jmf med rikets.
Kvalitetssamordnarna Annika Forss redogjorde för betygsresultat åk 6 för
vårterminen 2014. Rent procentuellt ses en viss sänkning i åk 6. Glädjande
höjning redovisas däremot i samhällskunskap.
Då det gäller betyg år 9 är snittet högre i många ämnen jmf med övriga riket.
Betygspoängen har ökat i Ronneby kommuns skolor. Ronneby är detta år
bäst i Blekinge då det gäller kunskapskraven. Noterbart är att Kalingeskolan
detta år fått bästa Salsa-värdet någonsin.

/
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Även bra resultat redovisas för nationella prov. Nationella prov åk 9
redovisar en höjning i svenska och engelska.
Genomsnittlig betygspoäng hos elever som fått slutbetyg resp läsår uppgår
till 13,8 jämfört med 14,0 för riket.

Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek redogjorde för
gymnasieskolans resultat. Sammanställning över antal elever med
avgångsbetyg fördelat per program; yrkesprogram (86 elever) och
högskoleförberedande program (96 elever), delgavs nämndsledamötema.

8:3 Vuxenutbildningens mål; Alla ska klara sin individuella studieplan och
skolenkät om elevers inflytande.
Rektor Johanna Månsson redogjorde kort för resultat från skolenkät om
elevers inflytande, där 96% av eleverna uppger att de trivs och känner sig
trygga.

Vuxenutbildningens mål "Alla ska klara sin individuella studieplan"har ej
varit möjligt att följa upp, då nytt statistikverktyg inte medger denna typ av
informationsuttag.

Rektor Johanna Månsson gav avslutningsvis exempel på nya mål sombör
framtas för Vuxenutbildningen Knut Hahn. (Återkommer som ärende
framöver i utbildningsnämnden).

8:4 Alla enheters redovisning av samarbetsprojekt med näringslivet- företag
och samhälle.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för sammanställning över
samarbetsprojekt mellan utbildningsförvaltningens enheter och näringslivet (företag
och samhälle).
Exempel gavs på olika företag där studiebesök gjorts och typ av företagssamverkan;

Förskolan; Företagsbesök i närområdet kopplat till tema somman arbetar
med på förskolan
F-3; Företagsbesök/studiebesök i företag och i skolan av företag (NTA
koppling)
4-6; Företagsbesök/studiebesök men även NA/Teknikprojekt (NTA
koppling)
7-9; Samma som i 4-6 men också yrkesorienterat.
Gy; Progranära studiebesök/samarbetemed företag med klar koppling till
programmets karaktär.
VuX; Kopplat till framtida tänkbara yrken och SO.

Justerandes sign I Utdraqsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-22

Sida
19(26)

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
De redovisningar av utbildningsnämndens mål som delgivits
nämndsledamötema föreslås tas till dagens protokoll.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice
ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Marie
Ohlsson (S) och Lars Saager (M).

Beslut

Redovisningar av utbildningsnämndens mål tas till dagens protokoll

Exp:

Inger Hjort, bitr Feh
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§9 Dnr 2015-000020 026

Personal - Arbetsmiljöfrågor UN januari 2015

Sammanfattning
FörvaltningschefTommy Ahlquist informerade kort kring sjukfrånvaron. Av
statistiken framgår att sjukfrånvaron är låg, men förvaltningschefen önskar
återkomma under februari månads nämndssammanträde med en fördjupad
redovisning kring detta.

Deltar i debatten
Nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Lars Saager (M) och Erik Ohlson
(V).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 10 Dnr 2015-000009 602

Kurser och konferenser 2015

Sammanfattning
Inbjudan har inkommit från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om
deltagande i Skolriksdag den 27-28 april 2015. Arrangörer är Sveriges
Kommuner och Landsting Skolriksdag.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämndens presidium och nämndsledamot Marie
Ohlsson (S) anmäls att delta vid Skolriksdagen den 27-28 april 2015.

Beslut

Uppdrogs åt utbildningsnämndens presidium och nämndsledamot Marie
Ohlsson (S) att delta vid Skolriksdagen den 27-28 april 2015.

Exp:

Lennarth Förberg, ordförande
1 :e vice ordf Tim Svanberg (C)
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S),
nämndsledamot Marie Ohlsson (S)

/
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§ 11 Dnr 2015-00001 O 600

Förvaltningschefens rapporter januari 2015

Sammanfattning
Inledningsvis informerade forvaltningschef Tommy Ahlquist kring
renoveringen av Listerbyskolan vilken nyligen påbörjats. Den satsning som
nu sker på Listerbyskolan motsvarar ca 40 Mkr.

Arkitekt Ziad Bico redogjorde för planerad ombyggnad av Listerbyskolan.
Byggprojektledare William Lavesson informerade kring pågående
förfrågningsunderlag. Byggstart är beräknad påbörjas under sommarlovet
2015.

FörvaltningschefTommy Ahlquist uppger att eleverna eventuellt tillfälligt
kommer att få ha sin skolgång i Kuggebodaskolan under läsåret 2015/2016.
Eleverna flyttas ur arbetsmiljösynpunkt tillfälligt under renoveringstiden för
att deras utbildning inte ska bli lidande. Kuggebodaskolans förskola flyttas
under denna tid tillfälligt till Backsippans förskola.
Information ska ges till berörda föräldrar och personal snarast.

Vidare informerade forvaltningschef Tommy Ahlquist kring skarpt läge för
lärarlegitimationer på grundskola och gymnasium. Fr o m hösten får ej
obehöriga lärare undervisa eller sätta betyg självständigt. Tillsvidare anställd
lärarpersonal som ej lämnat legitimation betraktas som ej behörig.
Skyldighet föreligger att ha behöriga lärare på alla årskurser.
Undantag för lärarlegitimation gäller modersmålslärare och yrkeslärare på
gymnasiet; samt övergångstid för särskolans lärare.
På sikt kan avsaknaden av legitimation även påverka förskolan. Dock är det
ännu oklart vilket slutdatum som gäller för legitimationerna.

Förvaltningschefen redogjorde för svårigheter att rekrytera behörig
lärarpersonal. Bristen på behöriga lärare kan leda till högre löner vid
rekrytering, vilket kan medföra budgetkonsekvenser.

Då det gäller chefsrekrytering informerade forvaltningschef Tommy Ahlquist
betr processen kring tillsättningen av utannonserade tjänster efter Claes
Andersson, chef för Ronneby Kulturskola (fd KPC) och rektor Per Isaksson,
Blekinge Naturbruksgymnasium. Anställningsintervjuer pågår avseende
chefstjänsten vid Ronneby kulturskola. Rektorstjänsten vid Blekinge
Naturbruk kommer att utannonseras ånyo.

Justerandes sign
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FörvaltningschefTommy Ahlquist redogjorde för situationen inom
förskolan.

2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) lyfte förslag om kontaktpolitiker. Ärendet
kommer att tas upp till diskussion på utbildningens presidium den 1 O
februari 2015.

Nämndsledamot Lars Saager (M) efterfrågade rapport om bussning av elever
till Bräkne-Hoby inför utbildningsnämndens sammanträde den 19 febr 2015.

Beslut

Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh

/
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§12 Dnr 2015-000011 000

Delgivningsärenden januari 2015

2015.24 - 047
Statens Offentliga Utredningar; Beslut angående ansökan om statsbidrag
2015 - Projektet Alla Ska Med.

2014.5 - 047
Skolverket: Statsbidrag till skolhuvudmän sominrättar karriärsteg för
lärare 2014/2015.

2015.14 - 114
Polisanmälan ang stöld av Ipad 2014-12-16 KulturPedagogiskt Centrum
(Ronneby Kulturskola), Ronneby. (K501416-14).

2014.23 - 114
Polisanmälan ang olaga intrång 2014-12-06 Blekinge
Naturbruksgymnasium,Bräkne-Hoby. (Kl 7969-14).

2014.23 - 114
Polisanmälan ang skadegörelse 2014-12-05--12-08 Fredriksbergsskolan,
Ronneby. (K18032-14).

2015.18 - 609
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende resultat av
inspektion på Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby (ISY 2014-36413).

2014.16 - 611
Espedalsskolan: Stipendium från Teknikspanarna.

2015.13 - 612
Delredovisning av uppdrag om kommunala informations
/aktivitetsansvaret. (Dnr U 2013/2908/S)

2014.17 - 612
Studiehandledning Online.

2015.23 - 630
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Beslut om fastställda bidragsramar för Maxtaxa 2015.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2014-12-08
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Öppet Hus på Snäckebacksskolan.
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§13 Dnr 2015-000012 002
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Delegationsärenden januari 2015

Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2014-12-18-
2015-0l-14; samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-12-05,
delegationsbeslut för SkolområdeKallinge 2014-12-09--2014-12-l loch
delegationsbeslut för Skolområde GKH 2014-12-04-2015-01-19, cirkulerade
under nämndssammanträdet.
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