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Utbildningsnämnden
Plats 00h

Kallingesalen Kl 08.30

tid

Ledamöter

Beslutande

Se

särskild förteckning

Ersättare

Se

särskild förteckning

Övriga närvarande

Se

särskild förteckning

Justerare

Lennarth Förberg och Stefan Österhof

Justeringens plats och

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen, Ronneby 2015-04-29

tid

U nderskrifter

"

Sekreterare

Paragrafer

_

\‘—wRos-MaArie"-Ronñëñ”è

'

_

Ordförande

v?

Justerare

ANSLAGIBEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits

genom

anslag.

Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

201 5-04-23

Datum då anslaget sätts upp

2015-04-29

Datum dá anslaget tas ned

2015-05-21

Förvaringsplats för protokollet

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

\

osMarie Ronneh ;d

Nämndsekreterare
Justerandes sign

UN
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
(C) 1:e vice ordfôrande
Christer Stenstrôm (M)
Lars Saager (M)

Tim Svanberg

Silke Jacob (C)
Christian Mahrle (FP)

Lova Necksten (MP)

Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S)
Erik

Ohlson

Magnus

(V)
Stridh (SD)

Ylva Olsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

fr

o

m

kl

11.50

Tina Lindqvist (S)

Johnny Håkansson
Kent Carlsson (M)

(S)

(SD) tjg.ers.
Helene Fogelberg (M)
Liz Stridh

kl

08.30-11.50
14.40-16.00

tjg.ers kl

Övriga närvarande
Ersättare

Helene Fogelberg (M)
Stefan Jönsson (RP)

Tjänstemän

Tommy Ahlquist,
Inger Hjort,

bitr

kl

08.30-14.40

förvaltningschef
förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Birgit

Ryberg,

ekonom

Gunilla Johansson, ekonom
William Lavesson, byggprojektledare
Therese Bohnsack, studie- och yrkesvägledare

Övriga

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000262 610

§ 44

Optioner, Listerbyskolans ombyggnad samt
paviljong frän Listerbyskolans gård till
Skogsgårdsskolan. Förslag.
Sammanfattning
Ärendet har

direktjusterats.

Se §44:2015 separat nämndsprotokoll 2015-04-23.
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000273 041

§ 45

Uppfôljning av budget mars 2015. Redovisning.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos för mars 2015, vilken redovisar ett underskott
motsvarande 2.122 Tkr. Av kommentarerna framgår att den största posten
utgörs av minskat statsbidrag för yrkesvux från beräknat ca 3 200 Tkr till

850 Tkr.

Den andra stora posten utgörs av interkommunal ersättning. Nettokostnaden
är något högre än vid första uppföljningen. Sökbilden ser dock positiv ut
varför förvaltningschef Tommy Ahlquist gör bedömningen att kostnaderna

är styrbara.

Budgeten

är styrbar varför särskilda åtgärder avvaktas.

Deltar debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamôterna Tim Svanberg (C),
Stefan Ôsterhof (S), Christian Mahrle (FP), Lova Necksten (MP) och Lars
Saager (M).
i

Beslut
Redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ekonomienheten

FK

Tommy Ahlquist, Fch
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§ 46

Dnr 2015-000274 041

Budget 2016. Information och diskussion.
Sammanfattning

Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring de
som kommit från kommunstyrelsen. Förslag till tioårig
investeringsplan ska framtas.
Vidare infonnerade förvaltningschefen kring ny timplan, ökande antal elever
i tätorten, förstärkning av grundvux, SVA- och modersmålsundervisning,
studiehandledning på modersmål samt beredskap kring ökade elevantal pg a
ovisshet avs fristående skolors verksamhet.
Ett extra budgetmöte hålls den 28 maj 2015 med Utbildningsnämnden, för
information och diskussion kring investeringar och kostnadseffektiviseringar inför 2016.
tilläggsdirektiv

Deltar debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Christian Mahrle
(FP), Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Stefan Ósterhof (S) och Tim
Svanberg (C).
i

i

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

FK
Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000278 005

§ 47

Styrgrupp teknisk support §1 :1. Lägesrapport.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har i tidigare beslut tillsatt styrgrupp inför införandet
av 1:1 under ledning av fôrvaltningschefen. Förvaltningschef Tommy
Ahlquist och kommunikationschef Leif Söderlund infonnerade kring det
arbete

som skett hittills i styrgruppen.

Tjänst

som tekniker

att tillsättas

1:1

med koppling mot samtliga gymnasieskolor kommer

och utgöra en del av supporten vid införandet av

avdelningen finns sedan tidigare åtta tekniker.
Utbildningsdagar för personal planeras. Den personal

Gruppen” kommer

att alltid

finnas på plats ute

1:1.

Vid IT-

som ingår i ”Praktiska

på skolorna.

Som stöd har

dessa samtliga nio tekniker på IT-avdelningen.
Stor satsning sker på trådlösa nätverk och en fortsatt utbyggnad av detta
planeras.

Nästa möte i styrgruppen

hålls

den 22

april

2015.

Deltar debatten
i

i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lars Saager (M),
Silke Jacob (C), Christian Mahrle (FP), Tim Svanberg (C), Christer
Stenström (M) och Marie Ohlsson (S), samt ersättare Helene Fogelberg.

Beslut
Rapporten

Justerandes sign
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tas
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dagens protokoll.
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch Utbildningsförvaltningen
Leif Söderlund, Kommunikationschef IT
Carina Andersson, IKT-pedagog

Jesper Rhen, IKT-pedagog

Justerandes sign

to

lean

Utdragsbestyrkande

r

8(34)

~KOMMUN
i

RONNEBY

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9(34)

2015-04-23

Utbildningsnämnden

§ 48

Begäran

Dnr 2015-000277 005

om

för hållbar

remissyttrande avs IT-strategi och strategi

IT.

Sammanfattning
Kommunikationschef Leif Söderlund redogjorde inledningsvis

för förslag

strategi för hållbar IT för Ronneby kommunkoncem. Strategin baseras på
den slutrapport som framtagits efter utvärdering efter genomgör GITaudit.
Auditen genomfördes tillsammans med konsultbolaget Advania.

till

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande avseende
Strategi för Hållbar IT för Ronneby kommunkonsern. Vad gäller Strategi för

Hållbar IT finns inget

att

invända mot förslaget.

Vidare redogjorde kommunikationschef Leif Söderlund för förslag till ITstrategi för Ronneby kommun 2015-2017. IT-strategin är ett övergripande
styrdokument för IT inom Ronneby kommunkoncern och utgörgrunden för
prioritering och planering inom lT-området.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande avseende
IT-strategi för Ronneby kommun 2015-2017. I yttrandet redovisas ett antal

kritiska synpunkter

på innehåller i punktform.

l.
Sidan 5 IT-strategiska mål
"Moderna IT- verktyg för medarbetare i kommunen. Behovet förändras

takt

med generationsväxling,

och molntjänster.

”

t.

ex.

lösningar för "Bring your

i

own device"

Varför omnämns endast medarbetare? Var är eleverna?
Utbildningsnämnden var inte positiv till BYOD i 1:1-förslaget.
Vid införande av molntjänst vill vi markera att det är viktigt att avtal skrivs
med molnleverantör. SKL, Datainspektionen och nu senast Skolverket har

skrivit mycket om molntjänster, PUL, lagring och avtal.
http://www.sko1Verket.se/ skolutveckling/resurser-for1arande/itiskolan/ledarskan/molntianster-i-skolan

2. Sidan 6 Nationella digitala agendan
”Ronneby kommun har valt att inte fatta ett formellt beslut med att jobba
mot den nationella digitala agendan. Däremot arbetar Länsstyrelsen med

Justerandes sign

Lío

9è

Utdragsbestyrkande

i

i

~~RONNEBY
~~

Sida

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

10(34)

2015-04-23

Utbildningsnämnden

detta regionalt och samtliga

Blekingekommuner är involverade

i

arbetet.

”

Ronneby kommun har del i den regionala digitala agendan i och med IKTpedagog Carina Anderssons medverkan i gruppen Skola. Slutprodukten blev
tre delmål där Ronneby kommun/CELA står som ansvarig för två av dessa,
Regionalt digitalt pedagogiskt centrum samt cyberlärare.
http://www.cesamblekinge.se under insatsområde Skola kan

man läsa mer.

Sidan 6 E-forvaltning
"Några fokusområden för 2012-2015 är utvecklade och integrerade etjänster, förbättrat dokument- och ärendehanteringssystem, dokumentfria
politikermöten, att möta ökad efterfrågan på interaktivitet, grön IT, nytt
”
intranät och närvaro i sociala medier.
3.

Kommunens
Facebook's
med
riktlinjer för Facebook bör revideras för att överens-stämma
egna och överensstämmer med hur pedagogerna vill arbeta med verktyget.
Många förskolor är aktiva på sociala medier,

främst Facebook.

Sidan 7 Förändrad roll för IT - den nva IT-köparen
"En allt större del av de medel som ﬁnansierar IT-kostnader kommer ur
andra budgetar än IT-budgeten Detta påverkar både IT-verksamheternas
roll och ställer högre krav på övriga verksamheter. Ronneby Kommuns ITPolicy vägleder de olika verksamheterna för ökad samverkan och utveckling
”
tillsammans med hjälp av IT och deras tjänster och produkter.
4.

En tydlig gränsdragningslista måste finnas. Det är viktigt att

utbildningsförvaltningen budgeterar för reinvestering av hårdvara, där
Switchar och accesspunkter kan nämnas, annars riskerar det att drabba den
enskilda skolan.
”

"Ett exempel på nya trender är målgruppen ”slutanvändare inom
kommunen som kontinuerligt ändrar sitt behov och IT-utnyttjande, vilket får

stor påverkan på hur

lång sikt.
Detta är
5.

Det

Justerandes sign

”

ett

IT behöver planera och

utvecklas,

både på kort- och på

mycket viktigt avsnitt anser vi.

Sidan 7 Medarbetare och processer inom
Organisation

kommunen samt s

är viktigt att utbildning inkluderas vid införande

Utdragsbestyrkande

10

av nya systern och IT-

*RONNEBY

h KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-23
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stôd!
6.

Det kan inte tas för givet att ”man bara ska kunna”.
Sidan 8 IT i skolan

"De flesta kommuner har fortfarande en bra bit kvar innan

1 -1

målet är

gemensamma riktlinjer
uppnått. Samtidigt uppstår nästa utmaning
”
och "best practice fôr att nå det värdeskapande som datorerna kan tillföra.
Denna utmaning berör framför allt den pedagogiska verksamheten.
i

att hitta

För verksamhetsåren 201 0-2013 finns en IKT strategi för verksamheten som
man har följt upp och utvärderat. Därefter har man tagit ﬂam ett förslag på
en ny IKT strategi för 2015-20] 7.

”

Detta avsnitt bör skrivas om och uppdateras.
1:1 är under införande på våra gymnasieskolor nu. Ny IKT-strategi finns
redan för åren 2014-2018, antogs av
§ 83 2014-06-12.
Viktigt att förskolan/ skolan verkar för ökad digitalisering.
Gemensamt administrativt upptöljningsverktyg finns för skolan.
Digital lärplattform börjar tas i bruk i höst.

UN

7.

Sidan 9 Informationssäkerhet
att avtal finns mellan förvaltning och molntjänstleverantör.

Det är viktigt

Sidan ll, Ansvarig IT-strategi
Vi anser att en IT-strateg borde finnas som resurs
förvaltningarna i en och samma riktning.
8.

att aktivt

leda och stötta

sidan ll referenser IKT-ansvarig Skola
Vi ser helst att båda våra IKT-pedago ger Carina Andersson och Jesper
finns med i det sammanhanget.
9.

Rehn

Utbildningsverksamheterna har i övrigt inget att invända mot förslaget till
IT-strategi för Ronneby kommun 201 5-20 l 7.

Förslag

till

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig
antar detta som sitt eget remissvar

bakom föreliggande yttrande och

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Lova Necksten (MP).
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Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag till yttrande
avseende Strategi för hållbar IT inom Ronneby kommunkoncem;
ställer sig bakom framtaget förslag till yttrande, med de
synpunkter som där framförs, avseende IT-strategi inom Ronneby kommun
201 5-20 l 7.

Utbildningsnämnden

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Leif Söderlund, Kommunikationschef
Carina Andersson, IKT-pedagog
Jesper Rhen, IKT-pedagog

Justerandes sign

*n*

SW

Utdragsbestyrkande

l
l

Sida

12(34)

~KOMMUN

RONNEBY

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(34)

2015-04-23
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Dnr 2015-000279 600

§ 49

Ândring vad gäller Utbildningsnämndens màl- och
uppföljningsplan. Diskussion.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till förändringar
utbildningsnämndens målforrnuleringar för kommande läsår.
I

i

samband med införande av Stratsys, digitala ledningssystem i Ronneby
ses ett behov av att justera vissa formuleringar och även

kommun,

rapporteringstillfällen.

Föreliggande förslag till måluppföljningsplan för Utbildningsnämnden är
reviderad i vissa formuleringar och tidssättningar av målen. Avsikten är att
ge en tydligare bild av vad som förväntas avs. måluppfyllelse.
o

Kravet på tydlighet och kommunicerbarhet ökar då rapportering in
ska göras av verksamheten.

o

Några uppföljningstillfällen

o

främst för att nänmden
ska få verksamheternas analys av resultaten i redovisningen.
är flyttade

i

tid,

Fôreslâs att målet om mindre bamgrupper/elevgrupper tas bort då det
saknar mätbarhet och tidssättning.

Förslaget genomgicks och kommenterades.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) påtalar vikten av att målen förankras brett i
nämnden och att respektive partigrupp får tid att reflektera över förslag om
nya mål som lyfts upp.
Som exempel lyfter Ohlson avsaknaden om mål som avser personal där goda
förutsättningar skapas för pedagogisk personal att arbeta

och återkoppling till

elever,

med uppföljning

samt uppföljning av samtliga anställda genom

HME (hållbart medarbetarengagemang).

Likaså målområde med fokus på hög kompetens hos personal, där mätning
sker av andel behörig pedagogisk personal(grundskola och gymnasium) samt
förhållandet förskolepedagoger - övrig personal (inom förskolan).
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anslutning härtill informerade bitr förvaltningschef Inger Hjort kring
och det arbete som pågår med inmatning av uppgifter under
uppbyggnaden av Utbildningsförvaltningens sidor i det digitala
ledningssystemet.
I

Stratsys

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

reviderad måluppföljningsplan

fr.

ställer sig

0

bakom föreliggande förslag till

m läsåret 2015-2016.

Deltar debatten
Ordföranden Lennarth F örberg (M); nämndsledamöterna Christian Mahrle
(FP), Ylva Ohlsson (SD), Stefan Osterhof (S), Tim Svanberg (C), Erik
Ohlson (V) och Lova Necksten (MP), samt ersättare Stefan Jönsson (RP).
i

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget.
1:e vice

ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall på tj änstemannaförslaget.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på tj änstemannaförslaget, med
av förslagsskrivelsen genom att den tredje
stryks; vilket innebär att målområdet kvarstår

tillägget att revidering sker

punkten betr barngrupper
uppföljningsplanen.

i

Nämndsledamöterna Stefan Österhof (S), Lova Necksten (MP), Ylva
Ohlsson (SD) och Christian Mahrle (FP) yrkar bifall på Erik Ohlsons (V)
ändringsyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer fråga om Utbildningsnämnden bifaller Erik Ohlsons (V)
ändringsyrkande avseende en revidering av förslagsskrivelsens tredje stycke
och finner att nämnden beslutat bifalla detsamma.

Omröstning begärs.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

De som yrkar bifall pâ Erik Ohlsons (V) ändringsyrkande avseende en
revidering av törslagsskrivelsens tredje stycke röstar ja och den som avslår
dennes yrkande röstar

nej.

Ja

Beslutande
Lennarth Förberg,

ordf.

Christer Stenström

(M)
><><1><><1><

1:e vice

ordf (C)

Silke Jacob (C)

N
N

Christian Mahrle (FP)

Stefan Österhof (S)

Marie Ohlsson (S)

ej

närvarande

Tina Lindqvist (S) tj g.ers.

L><Í

Johnny Håkansson (S) tjgers

><

Kent Carlsson (M)

Avstår

(M)

Lars Saager (M)

Tim Svanberg,

Nej

tj g.ers.

Erik Ohlson(V)

Lova Necksten (M)

Magnus

><><><1><

Stridh (SD)

Ylva Olsson (SD)
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 6 nej -röster.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla Erik Ohlsons
(V) ändringsyrkande avseende föreliggande tjänstemannaförslag med ovan

relaterad revidering.

Utdragsbestyrkande

J usterandes sign

~

lf?)

J

l

Sida

15(34)

~KOMMUN

RONNEBY

Sida

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

16(34)

2015-04-23

Utbildningsnämnden

Reservationer
Moderaterna och Centerpartiet reserverar

sig

mot beslutet.

reservation ingiven från Centerpartiet, vilken införes
denna paragraf.

i

Skriftlig

direkt anslutning

till

Beslut
Utbildningsnämnden

ställer sig

måluppfoljningsplan

fr.

betr

o

bakom föreliggande förslag till reviderad

m läsåret 2015-2016, med tillägget att målområdet

bamgruppers storlek kvarstår.

Exp:
Inger Hjort, bitr Fch

Skriftlig reservation

”Reservation mot beslut Ärende nr
Vi reserverar oss

till

Utbildningsnämnden 150423.

7,

förmån för vårt egna yrkande mot det beslut som

innebär att målet om mindre barngrupper på sikt blir kvar. Målet är för det
första varken specifikt, mätbart eller tidsatt. För det andra vänder vi oss mor
resonemanget att kvalité enbart mäts i hårda szﬁior. Kvalité år för oss inre
liktydligt med sijfror i ett kalkylark
/Centerpartiet

Tim Svanberg

Justerandes sign

i

Utbildningsnämnden,

Silke

Jacob

”

Utdragsbestyrkande

RONNEBY
~ KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(34)

2015-04-23

Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000280 600

§ 50

Kontaktpolitiker Utbildningsnämnden. Fôrslag.
Sammanfattning

Av Utbildningsnämnden

organisation av verksamheten av
kontaktpolitiker delgavs F örvaltningssamverkansgruppens ledamöter.
begärt förslag

till

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till uppdelning av
kontaktpolitiker. Utbildningsnämndens ledamöter och ersättare har indelats i
tre grupper, för vilka resp skolområdeschef har ansvar att informera och bjuda
in nämndspolitikerna till sina verksamheter under två halvdagar/år.

Förslag till beslut
F öreslås att Utbildningsnämnden

ställer sig

bakom framtaget förslag

avseende organisation av verksamheten av kontaktpolitiker.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Lova Necksten
(MP), Stefan Österhof (S), Ylva Ohlsson (SD) och Marie Ohlsson (S).

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på tj änstemarmaförslaget.

Nämndsledarnöterna Stefan Österhof (S), Ylva Ohlsson (SD), Marie Ohlsson
(S) och Lars Saager (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att tjänstemännen återkommer med
förslag
år

om de ekonomiska konsekvenserna,

201 6.

samt att förslaget verkställs

Närrmdsledamot Lars Saager (M) yrkar att förslaget
att

uppstart sker redan

i

bifalls

först

då det är viktigt

år.

Nämndsledamot

Christian Mahrle (FP) yrkar att beslutet avvaktas till nästa
nämndssarnrnanträde, då de ekonomiska förutsättningarna behandlas.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Propositionsordning

ställer proposition på om ärendet ska
beslutas idag eller Vid senare tillfälle.
inte ärendet ska avgöras idag, har
utbildningsnämnden bifallit Christian Mahrles yrkande om återremiss.

Ordföranden Lennarth Förberg (M)

Ordföranden finner

att

beslut ska tas

Utbildningsnämnden har därmed

Om

i

ärendet vid nästa sammanträde.

Christian Mahrles yrkande och
nästa nämndssammanträde betr de ekonomiska
bifallit

ärendet återremitteras till
förutsättningarna för genomförandet.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar
den 21 maj 2015.

att

återremittera ärendet

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Inger Hjort, Bitr F ch

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000281 618

§ 51

Utvärdering av nuvarande arbetsmarknadsinformationl

PRAO åk 7-9.

Förslag.

Sammanfattning
Skolområdeschef Ronny

Mattson, Gymnasieskolan Knut Hahn, har på
Utbildningsnämndens uppdrag, framtagit plan för utvärdering av förändrad
struktur för PRAO i årskurs 8 och 9.
I

förslaget föreslås att utvärderingen genomförs av studie-

under hösten 2015 och
organisationer/företag

Förslag

att

enkätfrågor

ställs till

som tagit emot PRAO.

och yrkesvägledare
l och 2 samt

elever åk

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att genomföra utvärderingen enligt
föreliggande förslag och att redovisningen av utvärderingen ska presenteras
senast vid november månads utbildningsnämnd.

Deltar debatten
i

1:e vice ordf Tim

Svanberg

(C).

Yrkanden

1:e vice ordf Tim

Svanberg (C) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget.

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att genomföra utvärderingen enligt
föreliggande förslag och redovisning av utvärdering ska presenteras senast

vid november månads utbildningsnänmd.

Justerandes sign
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Exp:

Ronny Mattsson, Skolområdeschef Gy

Inger Hjort, bitr förvaltningschef
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000269 623

§ 52

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling
av temporär skolskjutstrafik. Förslag.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlqvist redogj orde för förslag
förfrågningsunderlag avseende temporär skolskjutstrafik.

till

fastställande av

Pg a ombyggnad av Listerbyskolan kommer eleverna att skjutsas till
Kuggebodaskolan lå 2015-2016. En separat upphandling görs då denna trafik
ligger utanför ordinarie skolskjutstrafik.

Kostnaden för trafiken belastar projektet, ombyggnad av Listerbyskolan.

Förslag

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden antar föreliggande förslag och fastställer
förfrågningsunderlaget.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Christian Mahrle
(FP), Christer Stenström (M) och Silke Jacob (C).

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag
för upphandling av temporär skolskjutstrafik.

Îstïaîndes

till

Utdragsbestyrkande

sign
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Exp:

Tommy Ahlquist, F ch

Maria Symbonis, upphandlare
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig

way»

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015—00O312 628

§ 53

"SW

Projektet
Information.

i

fërändring

-

Hela skolans ansvar?".

Sammanfattning
Vid

Utbildningsnämndens

sammanträde

yrkesvägledare Therese Bohnsack
Hela skolans ansvar?”.

att

informerade

kring projektet

”SYV

studiei

och

förändring

-

Närrmdssarmnanträdet ajourneras tillfälligt för workshop kring projektet
”SYV i förändring - Hela skolans ansvar?”.

Exp:
Therese Bohnsack
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000271 026

§ 54

Personal - Arbetsmiljôfrâgor

april

2015

Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade från gårdagens verksamhetsbesök i Hallabro och Backaryd. I enlighet med tidigare taget beslut i
utbildningsnämnden, kommer förskolan (Mosippan) att flytta in i
Backarydsskolan. Inriktningen är att flytten ska vara klar den l januari 2016.
Ca 1,5 Mkr har avsatts för ombyggnad av själva huset. Samverkan har skett
inför flytten

av förskolan.

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlqvist kring förestående

åtgärder betr ventilation, ljud och logistik vid Soft Center. Ett flerårigt avtal
gör att kostnaderna för detta kan klaras inom givna ramar.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring planerad förskola på
Hulta. Mark- och miljööverdomstolen har inte beviljat prövningstillstånd
gällande ytterligare överklaganden av detaljplanen. Även då Hulta förskola
står klart kommer det att krävas fler avdelningar, varför ett flerårigt avtal
tecknas med Soft Center AB. En viss överkapacitet krävs för att klara
Kommunfullmäktiges mål om placering i förskola inom två månader.

För att råda bot på problem med rekrytering av behöriga lärare kommer en
partssamrnansatt grupp att tillsättas. Syftet är att se över bekryteringsbehoven och de åtgärder som krävs för att tjänsterna inom kommunen ska bli
attraktiva.

Avslutningsvis informerade förvaltningschefen kring tillsättningen av rektor
på Blekinge Naturbruksgymnasium. Rektor Boel Forslund tillträder tjänsten
som rektor den 1 augusti 2015. Rekrytering av ny rektor på Kallinge 7-9 har

påbörjats.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Ylva Ohlsson (SD),
Christer Stenström (M), Silke Jacob (C), Erik Ohlson (V) och Lars Saager
(M)-

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000270 602

§ 55

Kurser och konferenser

april

2015

Sammanfattning
Personlig inbjudan har inkommit från Sveriges

ordföranden Lennarth Förberg
(SKL)
framtid” den 11 maj 2015 i Stockholm.
till

Förslag

till

Kommuner och Landsting

om ”Rådslag om kulturskolans

beslut

Ordföranden Lennarth F örberg (M) föreslår, pg a förhinder att delta,
utbildningsnämnden ger tjänsteman på utbildningskansliet i uppdrag
att representera utbildningsnämnden vid rådslaget.

att

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M).

Beslut
Uppdrogs

ät förvaltningschef

om Kulturskolans framtid”.

Tommy Ahlqvist att delta vid SKL:s ”Rådslag

Exp:
Lennarth F örberg, Nordf

Tommy Ahlquist, Fch
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000272 600

§ 56

Förvaltningschefens rapporter

april

2015

Sammanfattning
lägesrapport avs situationen inom förskolan uppges att situationen inte är
under kontroll och att kommunfullmäktiges mål om placering inom 2
månader ej klaras. Placering inom 4 mân (enligt lag) klaras dock.
Förvaltningschefen gör dock bedömningen att läget kommer att förbättras
under augusti månad, då många barn i förskolan går över i förskoleklass.
I

Sammanställning över statistik avseende barnomsorg
delgavs nämndsledamötema.

i

Ronneby kommun

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring erhållet statsbidrag
från Kulturrådet avseende Skapande Skola - Ronneby Kulturskola (650 Tkr),
statsbidrag för läxhjälp (76 Tkr) och statsbidrag till handledare i läs- och
skrivutveckling (104 Tkr) samt statsbidrag för sommarskola (140 Tkr).

Vidare informerades kring tjänsteskrivelse från kommunjurist Anna-Clara
Ericsson kring jordbruksstödet. Möjlighet till dispens kan ev göra det möjligt
för Blekinge Naturbruksgymnasium att söka jordbruksstödet.
Avslutningsvis informerade förvaltningschefen kring traditionellt kosläpp
som hålls på Blekinge Naturbruksgymnasium lördag den 25 april 2015.
Likaså anordnas Naturbruksdag imorgon fredag den 24 april 2015 för elever
i

Ronneby kommun.

Deltar debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik Ohlson (V)
och Christian Mahrle (FP).
i

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Rapporterna tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 57

Dnr 2015-000275 000

Delgivningsärenden

april

2015

Sammanfattning

Skolverket: Beslut avs statsbidrag för handledare
skrivutveckling läsåret 201 5/2016.

Skolverket: Redovisning av statsbidrag för

20 14.

i

läs-

2015.243
O47

-

2015.246
047

-

och

omsorg på obekväm tid

2015.292
O47
Skolverket: Information

-

om uppföljning av kurser inom Lärarlyftet.
2015.295
047

Skolverket: Beslut avs statsbidrag for Lärarlyfter

II

vårterminen 2015.

2015.296
O47
Skolverket: Beslut avs statsbidrag
karriärsteg för lärare 2015/2016.

till

-

skolhuvudmän som

-

inrättar

2015.299
047

-

Skolverket: Utbetalningsmeddelande avs statsbidrag för maxtaxa inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet för mars

2015.

2015301
047
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Utbildningsnämnden

Skolverket: Beslut ang statsbidrag för sommarskola
under andra skollov 2015.

eller

undervisning

2015.340114

Polisanmälan

om skadegôrelse 2015-O4-19--2015-O4-20

Skogsgéirdsskolan,

Justerandes sign
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2015.567
114

-

Polisanmälan ang missbruk av larmanordning 2015-04-13
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun (Dnr K43 93 97-1 5).

2015.300

-

171

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsynsprotokoll 2015 -03-27,
Eringsboda Skola, Eringsboda, Ronneby kommun. (Dnr 20152384).

2015.298
612

-

Överenskommelse mellan F MV/F SV och Ronneby kommun avseende
examinering av blästerpersonal. Flygtekniskt gymnasium.
2015.348
4121
Egenkontroll enligt livsmedelslagen
Igelkotten,

Ronneby kommun.

-

-

Kontrollrapport för förskolan

2015.337
4132

-

Ansökan om jordbrukarstöd 2015 — Naturbruksgymnasiet.
2015.137624
Patientsäkerhetsberättelse för Vårdgivare

20 l 5.

-

Elevhälsans Medicinska Del

20l5.298
612

-

Överenskommelse mellan FMV/FSV och Ronneby kommun avseende
examinering av blästerpersonal. Flygtekniskt gymnasium.
2015.341

619

Kulturrådet: Skapande Skola 2015-2016
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2015.294
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Underrättelse

Justerandes sign

om företagsrekonstruktion.

Karl-Oskarskolan.
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Utbildningsnämnden

2015.137
624
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

2015.

-

Elevhälsans Medicinska Del

20 1 5.297
667
Avsiktsforklaring

- för deltagande

i

-

-

projektet Testbed e-Integration.

2015.338
667

-

FOKUS FRAMTID 2015 - Inbjudan till informationskväll för politiker om

mottagande och etablering av nyanlända Vuxna och ensamkommande barn
Blekinge län.
Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 20 l 5 -03 -l 6
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Barnombudsmarmen 2015: Välkommen till Verkligheten - Barn och unga

om samhällets stöd vid kränkningar och trakasserier

i

Nämndsledamot

skolan.

Christer Stenström (M) lyfte fråga kring inkommen
polisanmälan avseende missbruk av larmanordning på Snäckebacksskolan
till

diskussion.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000276 002

§ 58

Delegationsärenden

april

2015

Sammanfattning

Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2015-O1-O1—
2015-04-14 och delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-O3-11—
2015-03-18 samt delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2015-03-16 och
delegations-beslut för Skolområde GyV 2015-02-13—2015-04-15,
cirkulerade under nämndssammanträdet.

Nämndsledamot Ylva Ohlsson (SD)

lyfte fråga

avseende avstängning av barn till diskussion.

ang delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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