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Sammanträdesdatum

2014-05-15

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-ca 16.30

Beslutande

Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell G G Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Kent Karlsson (M) tjg. ers
Lars Saager (M) tjg.ers
Saleh Sakhnini (C)
Kathrin Nilsson (KD) tjg.ers
Anna-Mi Kullman (OP)

Annette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Ewa Karlsson (S) tjg.ers
Sune Håkansson (RP) tjg.ers 08.40-11.30
Christer Lekseil (SD) tjg.ers

Övriga närvarande

Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Birgit Ryberg, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Jeanette Wessman, Lärarförbundet

Emilia Jirle, tf rektor Gymnasieskolan Knut
Hahn/IM
Elena Johansson, kostchef
Therese Bohnsack, SYV
Sara Bengtsson, ordföranden Elevrådet
Timmie Hansson, kassör Elevrådet
Gustav Glans, ledamot Elevrådet

Justerare

Lennarth Förberg (M) och Rune Kronkvist (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2014-05-22
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Paragrafer

RosMarie Ronneh d
Ordförande
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Lennarth Förb g (M)
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Justera re

Rune Kronkvist (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-05-15

Datum då anslaget sätts upp

2014-05-22

Datum då anslaget tas ner

2014-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Nämndssekretariatet, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen.

Underskrift
Justerandes sign

§§ 63-79
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell G G Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Saleh Sakhnini (C)
Annette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Anna-Mi Kullman (OP)
ersättare

Sune Håkansson (RP)
Kent Karlsson (M)
Lars Saager (M)
Kathrin Nilsson (KO)
Ewa Karlsson (S)
Christer Lekseil (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Se tjänstgörande

Tjänstemän

Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Birgit Ryberg, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Emilia Jirle, tf rektor Gymnasieskolan Knut Hahn/IM
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Elena Johansson, kostchef
Therese Bohnsack, SYV

Övriga

Jeanette Wessman, Lärarförbundet
Sara Bengtsson, ordföranden Elevrådet
Timmie Hansson, kassör Elevrådet
Gustav Glans, ledamot Elevrådet

Justerandes sign

ersättare ovan.
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2014-05-15

Utbildningsnämnden

Ärendelista
§ 63

Dnr 2014-000076 041

Budgetuppföljning 2014. Tertial 1. Rapport
§ 64

Dnr 2014-000011 041

Budget 2015. Förutsättningar och diskussion
§ 65

Dnr 2014-000077 600

§ 66

Dnr 2014-000082 670

Ev revidering av Utbildningsnämndens mål. Måldiskussion
Förslag till tecknande av hyresavtal avseende Blekingebostäder AB, Soft
Center AB samt Fortifikationsverket. Förslag
§ 67

Dnr 2014-000027 605

§ 68

Dnr 2014-000081 002

Principbeslut om skolgång i utlandet. Förslag
Revidering av Delegationsordning- vårdnadsbidrag. Förslag
§ 69

§ 75

Dnr 2014-000025 602

§ 76

Dnr 2014-000026 600

§ 77

Dnr 2014-000080 000

Kurser och konferenser
Förvaltningschefens rapporter
Delgivningsärenden

18
20
22

24
26
27
28
29

Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden

Justerandes sign

15

Dnr 2014-000024 026

Personalvård - Arbetsmiljöfrågor

§ 78

13

Dnr 2014-000072 600

Remissyttrande avseende Motion från V och MP ang inköp av vatten på
flaska. Förslag
§ 74

11

Dnr 2014-000008 670

Gymnasiesamverkan Sydost. Förslag
§ 73

9

Dnr 2014-000079 603

Studie- och yrkesvägledning (SYV) i förändring. Information
§ 72

8

Dnr 2014-000078 69

Nämndspresentation av Elevrådet GKH
§ 71

6

Dnr 2014-000030 667

Mottagningsenhet ochintegration av nyanlända. Redovisning av utredning.
Förslag
§ 70

4
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2014-05-15

Utbildningsnämnden

§ 63

Dnr 2014-000076 041

Budgetuppföljning 2014. Tertial 1. Rapport.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd Budgetuppföljning
Tertial I, vilken redovisar ett underskott på ca -907 Tkr. Resultaträkning för
Utbildningsnämnden genomgicks och kommenterades.
En väl balanserad ekonomi gör att nuvarande budgetsituation tillåter
förstärkningar inom förskolan i tätorten. Två nya förskoleavdelningar startas i
maj och en utökning av organisationen inom grundskolan pg a ökat elevantal görs
inför hösten.
Prognos och sammanställning
Utbildningsnämndens ledamöter.

över

specificerade

intäkter

delgavs

Interkommunala
ersättningar genomgicks
och kommenterades.
De
interkommunala ersättningarna är just nu osäkra, men sökbilden ser relativt bra
ut. Aktuell sökbild redovisas vid juni månads nämndssammanträde. Kostnaderna
är fullt styrbara enligt förvaltningschefens bedömning.
Förvaltningschefen ser positivt på ekonomiarbetet och bedömer att budget
kommer att klaras, förutsatt att inget oförutsett inträffar.
Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Rune Kronkvist (S),
tjänstgörande ersättare Lars Saager (M), Sune Håkansson (RP) och Christer
Leksen (SD).

Justerandes sign
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Beslut
•

Redovisningen av Utbildningsnämndens budgetuppföljning Tertial 1
tas till dagens protokoll.

Exp:

KS I Budgetberedningen
Ekonomienheten FK

Justerandes sign
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§ 64

Dnr 2014-000011

041

Budget 2015. Förutsättningar och diskussion.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist kommenterade inledningsvis sin skrivelse till
Budget 2015, i vilken denne redan nu konstaterar att det korruner att bli svårt att
klara budget 2015 inom givna ramar. Detta beror på nödvändiga
kostnadsökningar under 2014 avseende förskolan och grundskolan i tätorten, där
fler barn och elever gör att organisationen måste utökas.
Områdescheferna kommer att få i uppdrag av förvaltningschef Tommy Ahlquist
att se över hela sin organisation för läsåret 2014-2015. Organisationen som läggs
inför nästa läsår påverkar utfallet 2015.
För stor kostnadsmassa vid ingången år 2015 gör att det ekonomiska läget är
sämre än jämfört med föegående budgetår. Behov finns därför att att medel äskas
hos Kommunfullmäktige.
Diskussion fördes kring införandet av 1: 1 där Kommunfullmäktige beslutat att
datorinköp ska ske endast för år 1. Kommunalrådet har vid ett senare möte givit
förvaltningschefen i uppdrag att framta kostnadskalkyl för datorinköp till alla
gymnasieelever. Redovisning av uppdraget kommer att ske vid
nämndssammanträdet i juni månad, varför verkställandet av införande av 1: 1 i
enbart årskurs 1 avvaktas.
Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Christer Stenström (M),
Stefan Österhof (S) och Kjell GG Johansson (M); samt tjänstgörande ersättarna
Lars Saager (M), Sune Håkansson (RP) och Christer Lekseil (SD).

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-05-15
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Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Ekonomienheten FK

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 65

Dnr 2014-000077

Ev revidering av Utbildningsnämndens
Information.

600

mål. Måldiskussion.

Det av Utbildningsnämnden fastställda måldokumentet för årlig uppföljning och
utvärdering av Utbildningsnämndens verksamheter behandlades.
Diskussion fördes kring Kommunfullmäktigemålen inom Utbildningsnämnden;
Tillgång till förskoleplats, Nolltolerans mot kränkande behandling, Betygsresultat
och Gymnasieskolansmål.
Muntliga synpunkter har inkommit från Vuxenutbildningen Knut Hahn kring de
egna målen, men något förslag på målformulering har inte inkommit.
Förslag till beslut
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår, att då några ändringsförslag inte
inkommit till dagens nämndssammanträde, utgår ärendet som beslutspunkt vid
juni månads nämndssammanträde.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Stefan Österhof (S),
Saleh Sakhnini (C), Christer Stenström (M), Kjell GG Johansson (M) och Rune
Kronkvist (S); samt tjänstgörande ersättarna Sune Håkansson (RP), Lars Saager
(M) och Kathrin Nilsson.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Budgetberedningen
KommunledningsförvaltningenFK
Inger Hjort, bitr förvaltningschef

Justerandes sign
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§ 66

Dnr 2014-000082 670

Förslag till tecknande av hyresavtal avseende
Blekingebostäder AB, Soft Center AB samt
Fortifikationsverket. Förslag.
FörvaltningschefTommy Ahlquist redogjorde för förslag till tecknande av
hyresavtal. I förslagsskrivelsen anger förvaltningschefen följande;
"Tre hyresavtal, utanför Utbildningsnâmndens delegation, måste tecknas snarast
möjligt:
A. Avtal med Fortifikationsverket gällande lokaler för flygtekniskt program
på Garnison Ronneby. Avtalstiden blir i första hand tre år.
B. Avtal med Blekinge bostäder AB, gällande lokaler för elevinternat,
flygtekniskt program, med avtalstid tre år. Vi uppskattar behovet av
internatboende till ca 1 O elever per årskurs.

C. Avtal med Soft Center AB, gällande lokaler för SFl-undervisning. Vi har
haft utbildningsverksamhet i lokalerna under 2013-2014. Pga mängden
studerande, ser jag ingen möjlighet att vi i nuläget kan flytta
verksamheten till Gymnasieskolan Knut Hahn, vilket är vår långsiktiga
ambition. Avtalet föreslås förlängas ett år i taget.
Kostnaderna tas inom given budgetram. "

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att få
teckna ovanstående hyresavtal.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Marie Ohlsson (S),
tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD), Sune Håkansson (RP) och Lars
Saager (M).
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Beslut
•

Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunfullmäktige att, utanför
Utbildningsnämndens delegation, få teckna hyresavtal med
Fortifikationsverket, Blekingebostäder AB och Soft Center AB.

Exp:
Kommunfullmäktige
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Bo Skandevall, projektledare FK
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniskt gymnasium FK
Johanna Månsson, rektor Vuxenutbildningen Knut Hahn/SFI FK
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Utbildningsnämnden

§ 67

Dnr 2014-000027 605

Principbeslut om skolgång i utlandet. Förslag.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde inledningsvis för bakgrund och
historik i ärendet.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till principbeslut avseende
skolgång i utlandet. I förslaget redogörs för den rättsliga regleringen. Den svenska
skollagen reglerar frågan genom att avgränsa rätten till studier och därmed
ersättningsanspråk till Sverige.
•
•
•

Bam som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten gäller dock inte barn
som varaktigt vistas utomlands.
Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas ledighet eller
fullgöra skolplikten på annat sätt.
Kommunen har ingen skyldighet att finansiera utbildning utomlands.

Skolverkets anvisningar betr villkor för behöriga elever i svensk utbildning i
utlandet förevisades nämndsledamötema. Vidare gavs ex från Lidingö kommun
kring skolpeng för gymnasiestudier vid svenska utlandsskolor.
Utbildningsförvaltningens uppfattning i frågan är att kommunen inte ska bevilja
bidrag till studier utomlands med hänvisning till tre skäl som redovisas i
förslagsyttrandet.
1. Det kommunala uppdraget är begränsat enl. Skollagen., dvs. vi saknar
skyldighet att bevilja bidrag.
2. Principen om avgiftsfrihet inom utbildningsverksamhetema rimmar inte
med elevavgifter för skolgång i utlandsskolor.
3. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka.
Frågan kan anses vara av principiell betydelse och därför föreslås att
Utbildningsnämnden begär att Kommunfullmäktige fattar beslut i frågan.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige fattar principbeslut i
frågan, om att inte medge kommunala bidrag för studier i utlandet

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Rune Kronkvist (S) och
Saleh Sakhnini (C); samt tjänstgörande ersättare Lars Saager (M).

Beslut
•

Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till Kommunfull-mäktige
och hemställer om att Kommunfullmäktige fattar principbeslut
frågan att inte medge kommunala bidrag för studier i utlandet

Exp:
Kommunfullmäktige
Lennarth Förberg, nämndsordföranden
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
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Utbildningsnämnden

§ 68

Revidering
Förslag.

Dnr 2014-000081 002

av Delegationsordning - vårdnadsbidrag.

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde
delegationsordning för Utbildningsnämnden.

för förslag till reviderad

Kommunfullmäktige antog 2014-03-27 §68 Utbildningsnämndens förslag till
tillämpningsregler för kommunalt vårdnadsbidrag. I samma beslut ges
Utbildningsnämnden
uppdraget
att
hantera
verkställigheten
kring
vårdnadsbidraget.
Beslutet kräver en justering av gällande delegationsordning enligt förslag nedan;

Kommunalt vårdnadsbidrag SFS 2008:307

Kommunen
Utbildningsnämnden

Förvaltnings
chefen

Förvaltningschef Tommy
Ahlquist
kommer
därefter
att
förvaltningschefens vidaredelegation, delegera uppdraget att
vårdnadsbidraget till handläggare Helena Carlberg, Utbildningskansliet.

genom
handha

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
yttrande och antar detta som sitt eget. Utbildningsnämnden antar föreliggande
förslag till reviderad delegationsordning att gälla från beslutets datum.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Beslut
•

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till reviderad
delegationsordning för Utbildningsnämnden att gälla från 2014-05-15.

Exp:
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Helena Carlberg, handläggare
Skolområdescheferna
Samtliga Utbildningschefer FK
Samtliga Assistenter
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Utbildningsnämnden

Dnr 2014-000030 667

§ 69

Mottagningsenhet och integration av nyanlända familjer
med barn 1-19 år. Redovisning av utredning. Förslag.
Kvalitetssamordnare Annika Forss inledde med att ge historiken och bakgrunden
till uppdraget. Vidare berörde Forss genomförda inspektioner vid två tillfällen, år
2007 och år 2013, av Skolinspektionen. Fd utvecklingsledare Ingrid Hanssons
utredning om betygsresultaten lyftes fram och kommenterades.
Av de brister som påtalats, krävs en förbättring av mottagandet som nu är
bristfälligt. Betr modersmålsundervisning uppges lagliga brister att tillmötesgå
nyanlända. Det finns ett större behov av modersmålsundervisning än vad som kan
erbjudas idag.
Vissa framgångsfaktorer finns i mottagandet, men helhetsgrepp är viktigt samt att
samverkan hittas för att nå goda skolresultat.
På förvaltningschefens uppdrag har tf rektor Emilia Jirle och kvalitetssamordnare
Annika Forss framtagit utredning kring organisation för nyanlända och i
densamma skissat bakgrund och förslag till bättre mottagande för nyanlända
familjer med barn.
Tf rektor Emilia Jirle redogjorde för utredning kring integrationen av nyanlända
som förslag till mottagningsenhet. Syftet med en mottagningsenhet är bl a;
likvärdig introduktion
effektiviserat mottagande
kartläggning och bättre förutsättningar
skarpa bättre integration
modersmålsundervisning till alla elever som önskar
studiehandledning till samtliga elever med behov
skapa en handlingsplan

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

Vidare redogjorde Jirle för målgrupperna, vad som händer på mottagningsenheten
under de fem veckorna introduktionen pågår, överlämningen till förskolan/skolan,
och samarbetsmöjligheter inom Utbildningsförvaltningen.
Kvalitetssamordnare Annika Forss uppger att förfrågningar har inkommit från
andra förvaltningar om presentation av förslaget om en mottagningsenhet.
Samarbetsmöjligheter utanför Utbildningsförvaltningen ses som ett andra steg.
En tänkt placering av mottagningsenheten är Soft Center, med tanke på närheten
till Vuxenutbildningen SFI.
I förslag på organisation vid mottagningsenheten föreslås en samordnande chef,
tre lärartjänster och en socionom.
Kostnadskalkyl för ev inrättande av mottagningsenhet kommenterades. Om
resurser ej tillförs under 2014-2015 kan mottagningsenheten inte öppnas (se
särskild bilaga).
Förslag till beslut

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
yttrande och antar förslaget i sin helhet.
Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Anette Rydell (S), Marie
Ohlsson (S), Anna-Mi Kullman (OPO) och Stefan Österhof (S); samt
tjänstgörande ersättarna Christer Leksell (SD) och Lars Saager (M).

Justerandes sign
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Beslut
•

Exp:

KS/KF

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om tilläggsanslag/
äskande av 1,9 Mkr och hemställer hos Kommunfullmäktige om att
medel tillskjuts för inrättande av en mottagningsenhet för nyanlända
familjer med barn 1-19 år i Ronneby Kommun.
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§ 70

Nämndspresentation

Dnr 2014-000078 69

av Elevrådet GKH.

Elevrådsordföranden Sara Bengtsson, kassör Timmie Hansson och kassör Gustav
Glans hr inbjudits till dagens nämndssammanträde för att presentera elevrådet och
diskutera sakfrågor med nämndsledamöterna i Utbildningsnämnden.

Sara Bengtssson redogjorde för arbetet med att skapa en rund för elevrådet. Bl a
har nya ordningsregler tagits fram för Gymnasieskolan Knut Hahn. Elevrådet har
numera även en egen mailadress; khelevrad@ronneby.se .
Timmie Hansson informerade kring arbetet bakom kulisserna och samarbetet med
studentkommitté och valkommitté, Krav har ställts om överlämning till de elever
som tillkommer då nuvarande studenter slutar.
Gustav Glans tog upp sakfrågor till diskussion. Bla elevers synpunkter om maten
och cafeterian. Mycket klagomål har framförts på det vegetariska alternativet.
Flertalet elever är dock nöjda med maten.

Kostchef Elena Johansson
nämndssammanträdet.

bjöd

m Elevrådet

till

diskussion

direkt

efter

Elevrådet ansåg att Gymnasieskolan Knut Hahn var en fin gymnasieskola med
öppenhet bland lärare och administrativ personal. Generellt ansåg man att
ämneslärarna var jättebra. Det som upplevdes negativt var byte på Media av tio
lärare under en period av tre år. Liknande situation på Estet.

På fråga betr enkätutskick om elevers trivsel och kränkande behandling, uppgavs
en viss enkättrötthet.
Ev kommer samverkan att ske med Elevrådet inför
utformande av nästa enkätundersökning.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Anette Rydell (S) och
Christer Stenström (M); samt tjänstgörande ersättare och Lars Saager (M) och
Christer Leksell (SD).
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Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Sara Bengtsson, ordf Elevrådet
Timmie Hansson, kassör Elevrådet
Gustav Glans., ledamot Elevrådet
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Dnr 2014-000079 603

§ 71

Studie- och yrkesvägledning (SYV) i förändring.
Information.
Therese Bohnsack, SYV, informerade kring studie- och yrkesvägledning i
förändring. SYV:s roll har förändrats jämfört med tidigare och är nu ett bollplank
för elever så att den kan skapa bra och genomtänkta val.
WorkShops sker ute på företag och har ersatt PRAO.
Vidare tog Bohnsack upp Skolverkets Allmänna Råd som består av fem delar; 1.
Att styra och leda arbetet med studie- och yrkesvägledning 2. Personal och
kompetens 3. Undervisning och samverkan: skola, utbildning och arbetsliv 4.
Information inför val av studier och yrken samt 5. Vägledningssamtal.
Arbetet med studie- och yrkesvägledning delas upp i tre delar för att tillgodose
elevens behov av studie och yrkesvägledning;
undervisning/lärare/SYV
vägledningssamtal/SYV
Information/SYV/Rektor/Lärare
Vidare informerade Bohnsack kring Ronneby-modellen;
med olika
ansvarsområden, vikten av att arbeta tillsammans och en renodling av uppdraget.
Avslutningsvis redogjorde Bohnsack för målbeskrivningen bestående av syfte,
mål och aktiviteter; samt implementeringsprocessen.
Deltar i debatten

Nämndsledamötema Anette Rydell (S) och Christer Stenström (M).
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Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Therese Bohnsack, SYV
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§ 72

Gymnasiesamverkan

Dnr 2014-000008 670

Sydost. Förslag.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till ett ingående i
samverkansområde Sydost. Ronneby kommuns gymnasieverksam.hetersamverkar
idag med två samverkansområden (KORt) och Gymnasiesam.verkan Skåne
(Skånegy).
I anslutning härtill informerade förvaltningschefen kring förändrad samverkan
betr KORt. Förslag därom kommer att behandlas vid Utbildningsnämndens
junisammanträde.
Förslag till beslut
Förslås att Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att verka för att
Ronneby kommun även skall ingå i samverkansområde Sydost.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att bifall ges till föreliggande förslag avseende
Gymnasiesam.verkanSydost, att lägesrapport lämnas i juni 2014 samt att rapport
då avtalet är slutet redovisas till Utbildningsnämnden under hösten.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Marie Ohlsson (S) och
Stefan Österhof (S); samt tjänstgörande ersättarna Lars Saager (M), Sune
Håkansson (RP) och Christer Leksell (SD).
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Beslut
•

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att verka
för att Ronneby Kommun även skall ingå i samverkansområde
Sydost.

•

Lägesrapport ska lämnas vid Utbildningsnämndens samman
träde i juni 2014.

•

Rapport då avtalet är slutet ska redovisas till Utbildnings
nämnden under hösten.

Exp:
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
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§ 73

Dnr 2014-000072 600

Remissyttrande avseende Motion från V och MP ang inköp
av vatten på flaska. Förslag.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över motion
från Vänsterpartiet och Miljöpartiet angående inköp av vatten på flaska.
Remissvaret hänskjuts till KF för beslut.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen delar uppfattningen att det endast i undantagsfall är
motiverat med inköp av vatten på flaska; ex vis i samband med uppvaktningar där
smaksatt, kolsyrad dryck utgör alternativ till lättöl. Förslaget om att minimera
inköp av vatten på flaska är därför positivt. Vi ser inte att det är relevant med ett
beslut att helt upphöra med vatten på flaska mot ovan sagda.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
yttrande, antar detta som sitt eget remissvar och föreslår Kommunfullmäktige att
besluta om att inköp av vatten på flaska ska minimeras.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Rune Kronkvist.
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Beslut
•

Exp;
KS/KF

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande över
motion från Vänsterpartiet och Miljöpartiet ang inköp av vatten på
flaska, antar detta som sitt eget remissvar och föreslår
Kommunfullmäktige att besluta om att inköp av vatten på flaska ska
minimeras.
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§ 74

Dnr 2014-000024 026

Personalvård

- Arbetsmiljöfrågor.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för situationen inom förskolan, där
endast ett område nu uppger problem med placeringar. Nyöppnandet av två
förskoleavdelningar i Påtorp är en förstärkning av tätortens förskolor och bedöms
lätta arbetsbelastningen och den trängda situationen inom förskolan.
Ledamöterna i Utbildningsnärnnden delgavs framtagen BO-statistik, där det bl a
framgår att 1.041 barn nu är placerade inom förskolan maj månad 2014.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), närnndsledamot Anette Rydell (S) och Stefan
Österhof (S); samt tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 75

Dnr 2014-000025 602

Kurser och konferenser.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) informerade kring inbjudan till
informationskväll om mottagande och etablering av nyanlända vuxna och
ensamkommande barn i Blekinge län den 22 maj 2014 på Ronneby Brunn.
Föreläsare: Mats Johansson, före detta kommunalråd i Karlskrona, regionråd och
numera egenföretagare inom bl.a kommunikation.
Arrangörer: Länsstyrelsen i Blekinge, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Anmälan om deltagande har ingivits från Kjell GG Johansson (M), Lars Saager
(M), Anna-Mi Kullman (OPO) och Christer Leksell (SD).
Övriga ledamöter som är intresserade att delta anmäler sig senast den 19 maj till
Länsstyrelsen i Blekinge län:
www .lansstyrelsen.se/blekinge/Sv

/kalender I 2014/Pages/ fokus-framtid.aspx.

Beslut
•
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§ 76

Dnr 2014-000026 600

Förvaltningschefens

rapporter.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring övergången av kostpersonal
till Kostenheten. Medel överförs från Utbildningsnämnden till Tekniska
förvaltningen.
Budgeten har ännu ej överförts till Tekniska förvaltningen beroende på
avvaktande för framtagande och fastställande av gränsdragningslista.
Utbildningsnämnden informerades kring gränsdragningslistan, vilken kommer att
lämnas till Kommunfullmäktige.

Vidare informerade förvaltningschefenkring gemensam rutin med Socialtjänsten
(SSO). Samtlig personal har skyldighet att anmäla då misstanke föreligger om att
något barn far illa. Förtydligande kommer att ske betr förfarandet till samtliga
verksamheter inom Utbildningsförvaltningen. Hög frånvaro är också en anledning
att anmäla till Socialtjänsten.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Anna-Mi Kullman
(OPO), Christer Stenström (M) och Kjell GG Johansson (M); samt tjänstgörande
ersättare Lars Saager (M).
Beslut
•
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§ 77

Dnr 2014-000080 000

Delgivningsärenden.
2014.67 - 007
Revisionsrapport- Granskning av Naturbruksgymnasiet.
2014.5 - 047
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för personalförstärkningar inom
elevhälsan 2014.
2014.5 - 047
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för omsorg på obekväm tid Period 1.
2014.5 - 047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2014.
2014.9 - 108
Skrivelse ang Elevers synpunkter på Skogsgårdsskolans utemiljö.
2014.9 - 108
Jonas Svensson: Epostförfrågan ang avgiftsfri skola.
2014.23 - 114
Polisamnälan ang förlorat gods 2014-03-20-2014-03-24 Kallingeskolan
(Dnr K3954-14).
2014.3 - 600
Förändringar av attesträtt from 2014-04-15 inom Utbildningsnämndens
verksamheter.
2014.29 - 600
Beslut ang uppföljning av beslut om anmälan av Hobyskolan i Ronneby
kommun. (Dnr 411-2014:1668).
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2014.27 - 605
Förvaltningsrättens dom (Målnr 1137-14) avseende överklagat beslut
gällande beslut om bidrag till fristående verksamhet för kalenderåret 2014.
Karl-Oskarskolan.
2014.34 - 609
Naturvetenskap och Teknik för Alla: Årsredovisning och
verksamhets berättelse.
2014.14 - 623
Förvaltningsrätten i Växjö: Dom avs Laglighetsprövning enligt kommunallagen terminskort. Målnr 461 7-13.
2014.15 - 624
Landstinget Blekinge: Hälsokontroll av migrantbarn och skolstart.

2014.64 - 619
Samarbetsavtal - Hälsoinformation för nyanlända invandrare.

Karl Dahl, projektansvarig:

Nolltolerans mot mobbning.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen
förvaltningen, Ronneby kommun.
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Diskussion fördes kring avgiftsfri skola.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M) och närnndsledamot Rune Kronkvist (S).

Beslut
•
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§ 78

Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden.
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2014-04-16-201404-24, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-02-18, Skolområde
Kallinge 2014-04-23 och Skolområde GyV 2014-03-31-2014-05-12 cirkulerade
under nämndssammanträdet.
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