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Närvarolista
Beslutande
Ledamôter

Lennarth Fôrberg (M), Ordförande
Christer Stenström (M)
Lars Saager (M)
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande

Silke Jacob (C)
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande

Marie Olsson (S)

Rune

Kronkvist (S)

Tina Lindqvist (S)

Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Ylva Olsson (SD)
Erik

Tjänstgörande ersättare

Lennart Gustavsson (FP)
Johnny Håkansson (S)
Linda Johansson (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Kenth Carlsson (M)
Helene Fogelberg (M)
Martin Engelsjö (M)
Emelie Olsson (C)
Lennart Gustafsson (FP)
Stefan Jönsson (RP)
Anna-Karin Wallgren (S)

Tjänstemän

Inger Hjort,

bitr

förvaltningschef

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit

Ryberg,

ekonom

Daniel Wallin, psykolog
Ulrika

Abrahamsson, specialpedagog

Ronny Mattsson, skolområdeschef Gyv
Ulf

Borgström, arbetsmiljösamordnare

Zijad Bico, arkitekt

William Lavesson, byggprojektledare

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund

Övriga

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
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§ 123

Dnr 2015-000871 041

Uppföljning av budget oktober 2015. Redovisning.
Sammanfattning
Ekonomema Gunilla Johansson och Birgit Ryberg redogjorde för av
Ekonomienheten framtagen prognos

underskott motsvarande -395 Tkr.

för oktober 2015, Vilken redovisar ett

Av kommentarerna framgår att tidigare redovisade frågetecken fortfarande

kvarstår betr bla SFI:s‚ gmndvux och förskolans utveckling, ökat antal
studerande elever, ökat antal ensamkommande flyktingbarn mm.

Resultaträkning och interkommunala ersättningar (IKE) har delgivits

nämndsledamötema.

Bedömning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har dock gjort bedömningen

att

budgeten

är styrbar.

Förslag

till

beslut

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros
(S), Ylva Olsson (SD), Lars Saager (M), Tim Svanberg (C) och Erik Ohlson
(V)-

Beslut
Redovisningen

usterandes sign
[i

Lg)

tas

till

dagens protokoll-

gi/li
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Ekonomienheten
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Dnr 2015-000602 603

§ 124

Begäran om remissyttrande avs motion om antalet
studie- och yrkesvägledare grundskolan. Förslag.
i

Sammanfattning
yttrande över motion från kommunfullmäktigeledamot Ylva
Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) angående antalet studie- och
yrkesvägledare i grundskolan har del givits nämndsledamöterna i

Förslag

till

utbildningsnämnden.

Av yttrandet framgår att kommunens organisation med studie- och
yrkesvägledare omfattar totalt 5 åa. Med de resurser som är tilldelade

verksamheten för studie- och yrkesvägledning anses att organisationen är bra
och fungerar enligt Skollagens krav. Med ökade resurser hade Syv kunnat
arbeta mer direkt med de yngre barnen i grundskolan.

Förslag till beslut
F öreslås att utbildningsnämnden
yttrande, antar detta

besvarad.

ställer sig bakom föreliggande förslag till
som sitt eget remissvar och härigenom anser motionen

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros
(S), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C), samt ersättare
Stefan Jönsson (RP).

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på tj änstemannaskrivelsen.

Justerandes sign
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Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till remissyttrande avs
motion om antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan, antar detta som
sitt eget remissvar och härigenom anser motionen besvarad.

Exp:

Kommunledningsförvaltningen
Inger Hjort, bitr Fch
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Dnr 2015-000604 622

§ 125

om

remissyttrande avs motion ang
mëjligheten till kostnadsfria måltider för alla lärare
grundskolan. Förslag.

Begäran

i

Sammanfattning
Förslag till yttrande över motion från kommunfullmäktigeledamot Ylva
Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) angående möjligheten till kostnadsfria
måltider för alla lärare i grundskolan har delgivits nämndsledamöterna i
utbildningsnämnden.
I

yttrandet ref. bitr förvaltningschef Inger Hjort

till

tidigare taget beslut

avseende pedagogiska måltider (BUK-nämnden 1996). Det konstateras att
redan i dagsläget äter ”alla lärare i grundskolan”, som rektor beslutat om, en
kostnadsfri lunch tillsammans med eleverna.
I samband med att måltidsorganisationen år 2014 övergick till Tekniska
förvaltningen reglerades kostnaderna för dessa luncher till 300 Tkr.

Förslag
Föreslås

beslut

till

att

ställer sig bakom föreliggande förslag till
eget remissvar och härigenom anser motionen

utbildningsnämnden

yttrande, antar detta
besvarad.

som

sitt

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M).

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

Justerandes sign

[Utdragsbestyrkande

l

v

l

8(33)

~~~~

RONNEBY

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

2015-11-19

Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till remissyttrande avs
motion ang möjligheten till kostnadsfria måltider för alla lärare i
grundskolan, antar detta som sitt eget remissvar och härigenom anser
motionen besvarad.

Exp:

Kommun]edningsförvaltningen
Inger Hjort, bitr Fch
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Dnr 2015-000860 611

§ 126

Information

om LEAN - Slättagärdsskolan.

Sammanfattning
Rektor Johanna Löfdahl har inbjudits till utbildningsnämnden för en
inledande information kring hur man arbetar med LEAN på
Slättagärdsskolan. Vid utbildningsnämndens planerade verksamhetsbesök
den 11 december kommer ledamöterna att få ta del av hur LEAN praktiseras.
Frågeställningar inför verksamhetsbesöket den 11 december kan mailas
direkt till rektor Johanna Löfdahl; iohanna.10fdah1@gonnebme

Rektor Johanna Löfdahl informerade kring den LEAN-inspirerade
skolutvecklingen på Slättagårdsskolan. Nuläge, nästaläge och målbild.

LEAN är ett förhållningssätt;

respekt för människan och ett sätt att ständigt
vardagen. Fokus läggs på flödeseffektivitet och
processer, en styrka ses i att visualisera.
hitta förbättringar

i

LEAN-arbetet påbörjades hösten 2013 och har successivt utvecklats inom
verksamheten. Hösten 2014 hölls en utbildning i LEAN på Kunskapskällan
(7,5 hp) och under vårterminen 2015 anordnades dels en nätverksträff, dels
en utbildningsdag. Under höstterminen 2015 har implementeringsarbetet på
elevnivå påbörjats. Planering inför läsåret 2015-2016 liksom styrtavla med
mätetal kopplat

till

nämndsmål har framtagits.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) framförde önskemål
krind de LEAN-insatser

som gjorts.

om en uppföljning

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Christer Stenström
(M), Tim Svanberg (C), Lars Saager (M), J an-Eric Wildros (S), Erik Ohlson
(V) och Ylva Olsson (SD), samt Stefan J önson (RP).
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Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Johanna Lófdahl, rektor Slättagårdsskolan

Justerandes sign

Lfo

awn

Utdragsbestyrkande

Sida

11(33)

~~~ RONNEBY

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

2015-11-19

Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000861 634

§ 127

Behov av utbyggnad av förskolan

i

Kallinge.

Sammanfattning
Förskolechef Malin Valtersson och skolområdeschef Ingela Berg har
presenterat underlag för ökat behov av förskoleplatser i Kallinge. Det ökade
trycket i Kallinge beror både på ﬂer nyfödda barn och fler inflyttade
barnfamiljer.

dagsläget står ca 60 barn på kö för att placeras i Ronneby och Kallinge
fram till januari 2016. Efter årsskiftet kommer det att vara fullbelagt i såväl
Kallinges, Backaryds som i Ronnebys förskolor. Detta trots att man öppnar
två nya avdelningar på Påtorp i januari 2016.
I

Förslag har framtagits på dels en kortsiktig, dels en långsiktig lösning på
förskoleproblematiken i Kallinge. I samverkan med AB Ronnebyhus föreslås
lokalresurs (paviljong) i form av förskolebyggnad täcka den akuta bristen
redan under våren 2016.
1.

2.

Lokalresurser i form av förskolebyggnad för att täcka akut brist redan
under våren 2016. Detta sker genom en nära lokalisering till
Mumindalens förskola, i överenskommelse med AB Ronnebyhus.
Medel motsvarande 3 918 tkr för helår behöver tillföras under 2016 till
verksamhetskostnader fördelade:
2.1. 2 335 tkr -Personalkostnader
2.2. 816 tkr Hyreskostnad (Ronnebyhus beräknat 10 år)
2.3. 356 tkr Kostenheten
2.4. ll tkr
2. 5.

Städkostnader

400 tkr Inredning/pedagogiskt material (engångskostnad)

Månadskostnad beräknad

till

293

tkr.

Den årliga

driftskostnaden är 3 518 tkr beräknad på 10 års
avtalsperiod med AB Ronnebyhus.

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström förevisade förslag till paviljonglösning, där lokalytan för en förskola med två avdelningar uppgår till 320
kvm. Paviljongen föreslås placeras i nära anslutning till Mumindalens
förskola; vid de sk Fruktgårdarna på Almvägen i Kallinge.
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Utbildningsnämnden

Vidare redogjorde Borgström för de drifts- och uppstartskostnader som nu
framtagits. Uppstartskostnaden för år 2016 är nu framräknad till sju
tolftedelar av 3 518 Tkr + 400 Tkr; dvs 2 0 52 Tkr.

Förslag

beslut
Utbildningsnämnden
till

föreslås ställa sig

bakom rubricerat förslag och

hemställa;
-

Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger utbildningsnämndeni
uppdrag att teckna hyresavtal med AB Ronnebyhus.

-

Att utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat
hyresavtal i det fall bifall ges till uppdraget.

-

Att kommunstyrelsen/lcormnunfullmäktige
etablerings-

tillför

medel

teckna

att

för

den totala

och verksamhetskostnaden för en förskola med tvâ

avdelningar enligt lösningen under 2016.

Deltar debatten
i

Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros
(S), Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V), Lars Saager (M), Ylva Olsson
(SD), Marie Ohlsson (S), Johnny Håkansson (S) och Christer Stenström (M);
samt ersättarna Martin Engelsjö (M) och Stefan Jönsson (RP).

Yrkanden
Nämndsledamot Ylva Olsson (SD) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Utbildningsnämnden
—

-

-

ställer sig

bakom rubricerat förslag och hemställer;

Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger utbildningsnämndeni
uppdrag att teckna hyresavtal med AB Ronnebyhus.
Att utbildningsnämnden ger förvaltningschefen mandat
hyresavtal i det fall bifall ges till uppdraget.

Att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

och verksamhetskostnaden
avdelningar enligt lösningen under
etablerings-

Justerandes sign

~

“F”

tillför

Utdragsbestyrkande
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medel

för en förskola

att

teckna
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med två
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäkti ge
Tommy Ahlquist, Fch
Inger Hjort, bitr Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Malin Valtersson, Förskolechef
Ingela Berg, skolområdeschef
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Dnr 2015-000862 611

§ 128

Projekt Skolfam. Nämndspresentation.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde inledningsvis för historiken

kring Projekt Skolfam. Ett avtal slöts år 2013 mellan Ronneby och
Karlskrona kommuner; där placeringen av psykolog Daniel Wallin och
specialpedagog Ulrika Abrahamsson kopplades till RoS-Teamet i Ronneby

kommun.

Specialpedagog Ulrika Abrahamsson och psykolog Daniel Wallin
redogjorde för hur man arbetat med Proj ekt Skolfam. Arbetsmodellen
Skolfam bygger på samverkan. Ett tvårprofessionellt team, bestående av en
psykolog, en specialpedagog och en socialsekreterare leder arbetet kring
varje barn. Processen kan enklast beskrivas i tre faser som löper över minst
24 månader.
Vidare redogjordes för Skolfams organisation, Skolfam-team kring varj e
enskild barn/elev, ledningsgrupp, samarbete mellan utbildningsförvaltningarna och socialförvaltningarna i Ronneby resp Karlskrona

kommuner.

Manualiserad arbetsgång tillämpas med kartläggning, Skolfam-plan med
åtgärder samt uppföljning och utvärdering. Deltagare i projektet är
familj ehemsplacerade aam i åldrarna 6 till 13 år oavsett individuella
förutsättningar. Rekrytering sker av Socialtjänsten.

Skolfam-proj ektet har redovisat goda resultat med ökad kognitiv kapacitet.
Utvärdering av projektet kommer att ske. Ytterligare info finns på
www.skolfam.se. Broschyr om Ronneby Skolfam delades ut till samtliga

nämndsledamöter.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros
(S), Tim Svanberg (C), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V), Christer
Stenström (M), Tina Lindqvist (S) och Ylva Olsson (SD; samt ersättare
Stefan Jönsson (RP).

Justerandes sign

Lío

4/1

Utdragsbestyrkande

›

Sida

15(33)

~~
~~

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

2015-11-19

Utbildningsnämnden

Beslut
Inforrnationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Daniel Wallin, psykolog
Ulrika Abrahamsson, specialpedago g
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Dnr 2015—0OO863 678

§ 129

Ställningstagande till Visionsgruppens fërslag
inriktning - Lokalutredning 2015.

till

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för det förslag

till

inriktning,

avseende Lokalutredning 2015, som på Utbildningsnämndens uppdrag
framtagits av Visionsgruppen.

Visionsgruppen är enig om att en enda 4-9 skola i tillförd yta är att föredra; i
vilken även grundsärskoleverksamhet ska beaktas (inkluderingstanken).
F-3 behålls; där Visionsgruppen gärna ser att Fredriksbergsskolan så
småningom ersätts av bättre lärmiljöer/lokaler.

Bedömning
Ordföranden Lennarth F örberg (M) föreslår att Visionsgruppens förslag tas
upp i de olika partigrupperna för vidare diskussion.
Förhoppningen är att ett beslut fattas i-ärendet under december månad 2015.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) uppger att denne inledningsvis var
tveksam till en stor skola, men har ändrat åsikt efter de diskussion som förts i
Visionsgruppen och är nu positiv till en sådan. Avgörande är möjligheten till
rekrytering av lärare.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros
(S), Tim Svanberg (C), Rune Kronkvist (S), Ylva Olsson (SD), Lova
Necksten (MP) och Erik Ohlson (V).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll och behandlas ånyo vid
utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2015.
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Exp:

Tommy Ahlquist, Fch
Inger Hjort, bitr Fch
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Dnr 2015-000864 610

§ 130

lnternkontrollplan 2016. Diskussion.

Sammanfattning
Inledande diskussioner fördes vid Utbildningsnämndens sammanträde kring
till lntemkontrollplan för år 2016.

förslag

En ny tillämpningsmodell har diskuterats på KS

risk-

och konsekvensbedömningen

au,

i

vilken en förändring av

föreslås.

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) efterfrågade förslag på processområden
inför nästa sammanträde i utbildningsnämnden; att ligga till grund för
fortsatta diskussioner.
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) lyfte fram problematiken kring nyanlända
beaktas i den nya internkontrollplanen.

att

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) ansåg
dessa ärenden borde utgöra

ett

att skolplikten och uppföljningen av
processornråde.

Tjänstgörande ersättare Johnny Håkanson (S) framhöll säkerhetsaspekten på
skolorna.

Ytterligare synpunkter och förslag kan inges frän nämndsledamöterna inför
nästa sammanträde till bitr förvaltningschef Inger Hjort.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros
(S), Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V), Ylva Olsson (SD) och Lova
Necksten (M), tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S) och ersättare
Martin Engelsjö (M).
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Beslut
Diskussionen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, F ch
Inger Hjort, bitr Fch
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Dnr 2015—OO0865 612

§ 131

Utvärdering av

PRAO. Redovisning.

Sammanfattning
Inledningsvis informerade skolområdeschef Ronny Mattsson kring den plan
att utvärdera PRAO som tidigare antagits av utbildningsnämnden.

Skolområdeschef Ronny Mattsson redogjorde därefter

för utvärdering av

PRAO. Utöver en sammanställning över frågor som ställts till företag inom

näringslivet, har

också en enkätundersökning genomförts bland eleverna.

Enkätresultaten från webbundersökningen delgavs utbildningsnämndens
ledamöter. Svarsfrekvensen uppgår till 41 %. Flertalet av de elever som
besvarat enkäten anser sig nöjda med det programval man gjort. Av
elevsvaren framgår att fyra veckors PRAO föredras.

Mattsson redogjorde även för de svar som inkommit från de fem företag som
tillfrågats i näringslivsundersökningen. Flertalet företag är positiva till den
nya modellen.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune Kronkvist
(S), Tim Svanberg (C), Lova Necksten (MP) och Ylva Olsson (SD); samt
ersättare Stefan Jönsson (RP).

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Justerandes sign

kr:)

ow

Utdragsbestyrkande

l

Sida

21 (33)

~KOMMUN

RONNEBY

Sida

§€\1|\g{\:|:\_r\1l'£l)'R.75.DESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Ronny Mattsson, skolomrâdeschef GyV
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Dnr 2015-000364 630

§ 132

Lägesrapport Hulta fôrskola. Information.
Sammanfattning
Byggprojektledare William Lavesson redogjorde för historiken i ärendet betr
bygglov och överklaganden av dessa.

Vidare gavs en nulägesrapport kring Länsstyrelsens beslut om upphörande
av bygglov. Beslutet har överklagats av kommunjuristen i Ronneby

kommun.

En ändring av detaljplanen förbereds i början av nästa år avseende
prickmark. Vid ett ev nytt överklagande kan ärendet ytterligare försenas
mellan ett till tre är. Lavesson bedömer då att en byggstart tidigast kan ske
om ca fem är. Förskolan skulle då inte vara klar förrän år 2020, alt 2022.
Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Ylva Olsson (SD) och
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S).

Beslut
Rapporten

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
William Lavesson, byggprojektledare
Zij ad Bico, arkitekt

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000866 634

§ 133

Diskussion om tänkbara Iägen fôr ny förskola norra
delarna av tätorten.
i

Sammanfattning

Med anledning av vad som relaterats under föreg paragraf, föreslår

ordföranden Lennarth Förberg (M) att ett nytt förskoleproj ekt
initieras/påbörj as, med förhoppningen att en ny förskola i norra delarna av
tätorten står fardi g innan år 2020-2022.

Diskussion fördes kring den ansträngda situationen inom förskolan, behovet
av fler förskoleavdelningar/förskolor och problem att placera barn enligt
närhetsprincipen.

nämndsledamot Lars Saager (M) sin och Lennart Gustafssons
(FP) gemensamma medborgarförslag om Ronneby stads utveckling 2016-2030 till diskusson.
Vidare

lyfte

Förslag

till

beslut

Föreslås att utbildningsförvaltningens tjänstemän får i uppdrag att framta
nytt förslag till underlag avseende ny förskola (8 avd) i norra delen av
tätorten, inför kommande beslut vid utbildningsnämndens sammanträde i

december.

Deltar debatten
i

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna J an-Eric Wildros
(S), Ylva Olsson (SD), Christer Stenström (M), Tim Svanberg (C), Lars
Saager (M), Erik Ohlson (V), Lova Necksten (MP) och Rune Kronkvist (S);

och Sven-Olov
samt tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S).

ersättarna Martin Engelsjö (M), Stefan Jönsson (RP)

Lindström
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Beslut
Diskussionen tas till dagens protokoll och behandlas ånyo vid
utbildningsnämndens sammanträde den 17 december 2015.

Exp:

Tommy Ahlquist, Fch

Inger Hjort, bitr Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Zijad Bico, arkitekt FK
William Lavesson, byggproj ektledare FK
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Dnr 2015-000867 O26

§ 134

Personal - Arbetsmiljöfrägor november 2015
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort förevisade Utbildningsförvaltningens

genomförd medarbetarundersökning, vilken
genomgicks och kommenterades. En hög svarsfrekvens redovisas för

resultat (totalen) från

utbildningsförvaltningen, där 87

% av personalen har besvarat enkäten.

Brytpunkten anges enligt Personalenheten vara 4,0. Flertalet enkätresultat för
Utbildningsförvaltningen är högre än kommunsnittet. Resultaten avseende
stress är alltså förvånande bra med tanke på den ansträngda situation som
råder i dagsläget med ökat antal bam/elever, nyanlända och

ensamkommande

flyktingbarn.

kommer nu att analyseras och diskussioner föras på APL ute
verksamheterna. En handlingsplan kommer att upprättas i enlighet med den
mall som framtagits. Anvisningar ges i början på våren.
Enkätresultatet

i

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Justerandes sign
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Dnr 2015-000868 602

§ 135

Kurser och konferenser november 2015
Sammanfattning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) informerade kort kring förestående
verksamhetsbesök planerat till den 11 december 2015.
Nämndsledamöter/ ersättare som har för avsikt att delta anmäler detta till
nämndsekreteraren snarast. Program kommer inom kort att tillsändas
deltagarna digitalt.

Vidare har inbjudan inkommit från Länsstyrelsen i Blekinge län, om
deltagande i konferens om ”En kommun fri från våld?”. Konferensen hålls
den 3OnoVember 2015 på Ronneby Brunn och är kostnadsfri.

Beslut
Informationen tas

Justerandes sign
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till
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Dnr 2015-000869 600

§ 136

Förvaltningschefens Rapporter november 2015
Sammanfattning
Nämndsledamöterna delgavs nulägesrapport nulägesrapport kring nyanlända
från rektor Johanna Månsson. Information gavs om flyktingmottagandet läget avseende utbildningsnämndens verksamheter.

Av rapporten framgår att kön till Start Ronneby ökat med 54 barn under en
vecka och nu uppgår till 144 barn. Till SFI står 100 elever pâ kô. Kraftiga
volymökningar rapporteras även från andra delar av Vuxenutbildningens
verksamheter.

Bedömning

Lagkravet gällande skolstart inom en månad uppfylls inte/klaras inte idag då
resurser saknas för att klara dessa.

Förslag

till

beslut

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att nulägesrapporten
vidarebefordras till kommunstyrelsen för kännedom.

Deltar debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema J an-Eric Wildros
(S), Lova Necksten (MP), Ylva Olsson (SD) och Erik Ohlson (V); samt
tjänstgörande ersättare Lennart Gustavsson (FP).
i

Beslut
Informationen noteras
vidarebefordras för

Justerandes sign

~

till

protokollet. Ingiven nulägesrapport

kännedom

till

kommunstyrelsen.
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Johanna Månsson, rektor SFI Kommunstyrelsen FK

Justerandes sign

~

Start

Ronneby

Utdragsbestyrkande

:iSa(33)

~~~~
”

RO

Sida

ÊÊIÉIMîÏËRADESPROTOKOLL

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Dnr 2015-000870 000

§ 137

Delgivningsärenden november 2015
Sammanfattning
2015.837
Ingivna synpunkter betr förslag

-

001

-

046

om ny vaktmästarorganisation från

skolområdena inom Utbildningsförvaltningen.

20l5.893

Landstinget, Blekinge: Ans om medel ur Social investeringsfond till
projektet "Det pedagogiska ledarskapets betydelse i lärande för att
förebygga socialt utanförskap för elever med olika neuropsykiatriska
funktionssätt.

-

Skolverket: Beslut

20l5.886

-

047

om beviljande av statsbidrag för de lägre årskurserna

om motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
(Lågstadiesatsningen) läsåret 2015-2016.

grundskolan

i

2015.573

-

047,

2015.163

—

047

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

2015.783
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för

2015.

Utdragsbestyrkande
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047

omsorg på obekväm tid juli-dec
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2015.831

—

Skolverket: Uppföljning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk Verksamhet till
kommuner som tillämpar maxtaxa, bidragsåret 2015.

2015.784

-

047

inom

114

Polisanmälan ang stöld 2015-10-12 Gymnasieskolan Knut Hahn.(Dnr
K135163-15).

2015.835

-

114

Polisanmälan ang stöld 2015-10-12 Gymnasieskolan Knut Hahn.(Dnr
K135101-15).

2015.894

-

114

Polisanmälan ang stöld av smidesgrindar 2015-10-30--11-02 Saltkräkans
förskola, Bräkne-Hoby, Ronneby kommun. (K1400109-15).

2015.898

-

114

-

108

Polisanmälan ang olaga intrång 11-04 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby (Dnr K1412767-15).

2015.786

Email från Föräldrarådet Sko gs gårdsskolan ang synpunkter på kommunens
hemsida.

2015.810

-

600

Skolinspektionen: Uppföljningsbeslut avs uppföljning av kvalitetsgranskning av
undervisning på yrkespro gram vid Knut Hahn 1 i Ronneby kommun.

wm
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2015.889

-

600

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-10-29 (KF §254:201 5);
Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Utbildningsnämnden

och

ersättare

i

Kommunfullmäktige, Timmie Hansson (S).

2015.873

-

612

-

630

Kommunledningsforvaltningen: Beställning av begagnat flygplan.

2015.895

Rune Kronkvist

(S):

2015-1 1-07.

Rapport från verksamhetsbesök på förskola i Kallinge

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 2015-10-12
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
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Justerandes sign

~

tro

l

l

l

I

32(33)

~~~ RONNEBY

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-19

Utbildningsnämnden

§ 138

Dnr 2015-000771 002

Delegationsärenden november 2015
Sammanfattning

Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2015-10-20—
2015-1 1-09, delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2015-10-08,
delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2015-10-06-2015-11-02 och
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2015-10-15-2015-l 1-1 1,
cirkulerade under sammanträdet.
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