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Sammanträdesdatum

2014-09-18

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-14.49, direktjustering kl 15.00-15.45,

Beslutande

Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M) tom kl 14.30
Annette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Christer Stenström (M)
Marie Ohlsson (S)
Asa Evaldsson (M)
Stefan Österhof (S)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Erik Ohlson (V)
Silke Jacob (C) tjg. ers
Lars Saager (M) tjg.ers kl 14.40-16.30
Kristofer Sjölander (FP) tom kl 12.00
Sune Håkansson (RP) tjg ers
Kent Karlsson (M) tjg.ers kl 08.30-09.30,
13.00-16.30
Love Necksten (MP) tjg.ers
Magnus Stridh (SD) tjg.ers kl1000-16.30

Övriga närvarande

Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Birgit Ryberg, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Claes Andersson, chef KCP Carina
Andersson, !KT-samordnare
Jesper Rehn, !KT-samordnare

Justera re

Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S)

15.46-16.45.

Patrik Gustavsson,rektor GKH yrkesprogr.
Magnus Magnusson.rektor FTU
Bertil Stenberg, rektor Olofströms
kommun (KORt-samverkan)
Kent Karlsson (M) ers kl 09.30-13.00
Lars Saager (M) ers kl 08.30-14.40
Magnus Stridh (SD) ers kl 09.30-10.00
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund

Paragrafer

§§ 107-121

(§107 omedelbartjusterad
2014-09-18.)
Ordförande

Justera re

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-09-18

Datum då anslaget sätts upp

2014-09-25

Datum då anslaget tas ner

2014-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Näm ndssekretariatet, Stadshuset, Kommu nledningsförvaltningen
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M) tom kl 14.30
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Kristofer Sjölander (FP) kl 08.30-12.00
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson (V)

Tjänstgörande ersättare

Silke Jacob (C) tjg ers kl 08.30-16.30
Sune Håkansson (RP) tjg.ers kl 08.30-16.30
Kent Karlsson (M) tjg ers kl 08.30-09.30, kl 13.00-16.30
Lova Necksten (M) kl 08.30-16.30
Magnus Stridh (SD) tjg ers kl 10.00-16.30
Lars Saager (M) tjg ers kl 14.40-16.30

Övriga närvarande
Ersättare

Kenth Carlsson (M) kl. 09.30-13.00, övrig tid tjg.ers enl ovan
Lars Saager (M) kl 08.30-14.40, övrig tid tjg.ers enl ovan
Magnus Stridh (SD) kl 09.30-1 O.OO, övrig tid tjg.ers enl ovan

Tjänstemän

Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Birgit Ryberg, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Annika Fors, kvalitetssamordnare
Claes Andersson, chef KulturPedagogiskt Centrum (KPC)
Carina Andersson, !KT-samordnare
Jesper Rehn, !KT-samordnare
Patrik Gustavsson, rektor GKH yrkesprogram
Magnus Magnusson, rektor flygtekniskt gymnasium
Bertil Stenberg, rektor Olofströms kommun (KORt)

Övriga

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet kl 08.30-12.00
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund kl 08.30-12.00
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Utbildningsnämnden

Ärendelista
§ 107 Dnr 2014-000011 041

4

Äskande utöver plan för 2015. Förslag. (Omedelbart justerat)
§ 108 Dnr 2014-000046 004

.4
5

Justering av dagordning

5

§ 109 Dnr 2014-000022 61 O

8

Uppföljning enligt uppföljningsplan: Betyg, NP samt KPC.
Redovisning
§ 109 Dnr 2014-000084 602

8
1O

Uppföljning av remiss gällande IKT. Redovisning
§ 11 O Dnr 2014-000093 041

10
14

Budgetuppföljning 2014. Tertial 2. Rapport
§ 111 Dnr 2014-000085 675

14 ·
15

Redovisning av särskilt uppdrag KORt.
§ 112 Dnr2014-000011 041

15
16

Preliminär Internbudget 2015. Förslag
§ 113 Dnr 2014-000002 630

16
18

Särskild utredning gällande Nattis. Förslag
§ 114 Dnr 2014-000070 761

18
20

Förslag till drogpolicy för gymnasiet och vuxenutbildningen
§ 115 Dnr 2014-000022 61 O

20
22

Uppföljning enligt Internkontrollplan: Avgiftsfri skola
§116 Dnr2014-000017612

22
23

Flygteknikutbildning. Lägesrapport
§ 117 Dnr 2014-000024 026

23
24

Personalvård - Arbetsmiljöfrågor

24

§ 118 Dnr 2014-000025 602

25

Kurser och konferenser

25

§ 119 Dnr 2014-000026 600

26

Förvaltningschefens rapporter

26

§ 120 Dnr 2014-000095 000

27

Delgivningsärenden

27

§ 121 Dnr 2014-000013 002

29

Delegationsärenden

29

I Utdraqsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 107

Dnr 2014-000011 041

Äskande utöver plan för 2015. Förslag.

(Omedelbart justerat).

Ärendet har behandlats vid Utbildningsnämndens sammanträde 2014-09-18
och protokollförts i separat nämndsprotokoll, då beslutet togs med omedelbar
justering (N§107:2014). Se särskilt protokoll med likalydande paragrafnr.
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Utbildningsnämnden

§ 108

Dnr 2014-000046 004

Justering av dagordning.
Sammanfattning
Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) väcker fråga kring
representationen
av
personalföreträdare
vid
Utbildningsnämndens
sammanträden och efterlyser tidigare eventuell tagen överenskommelse med
fackförbunden.

Bedömning
Kommunlagens 8 § reglerar närvarorätt för personalföreträdare och i 7 Kap
§ § 9, 1 O anges rätt att närvara samt vid vilka ärenden som det inte medges rätt
att delta i nämndens sammanträde. (Se närslutet utdrag från KL nedan.).
Närvarorätt för personalföreträdare
8 § Företrädare för de anställda hos en kommun eller ett landsting (personalföreträdare) får, i
den omfattning som anges i ~-11..§_§, närvara vid sammanträden med andra nämnder än
styrelsen. Företrädare för anställda i kommuner eller landsting som samverkar i en
gemensam nämnd får i motsvarande omfattning närvara vid sammanträden med den
gemensamma nämnden.
Närvarorätt saknas dock vid revisorernas sammanträden, i patientnämnder, valnämnder
och överförmyndarnämnder. Lag ( 1999:621 ).
Ändrad 1999-06-30 gm SFS 1999:621'-pdf,

ikraft 2000-01-01,

överg.best.

Ändrad gm SFS 1997:550

9 § Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör
förhållandet mellan kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda.
Nämnden får i särskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid
behandlingen av andra ärenden.
1 O § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara när ärenden av följande slag handläggs:
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en
obestämd krets av enskilda,
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,
5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagarorganisation, och
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster. Lag ( 1994:690).
Ändrad gm SFS 1994:690, ikraft 1994-07-01
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Utbildningsnämnden

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordföranden Jan-Eric Wildros
och tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP.

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att personalföreträdarna
närvarorätt under hela Utbildningsnämndens sammanträde.

äger

Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) yrkar att personalföreträdarna
inte äger rätt att närvara under p. 7 och 8 (dvs Förslag till preliminär
internbudget 2015 och Förslag till äskande utöver plan för 2015).

Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer de båda yrkandena emot varandra.

Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att Utbildningsnärnnden bifallit
ordförandens förslag till yrkande om att personalföreträdarna äger rätt att
närvara under hela nâmndssammanträdet.

Reservation
Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) inger skriftlig reservation enligt
nedan;
Angående persona/företrädarnas närvaro vid hela sammanträdetmed
Utbildningsnämnden.
9 § Persona/företrädarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av
ärenden som rör förhållandet mellan kommunen eller landstinget som
arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i särskilda fall besluta att
persona/företrädarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.
Så lyder lagen. Några särskilda skäl angavs inte.
Sune Håkansson
Ronnebypartiet

Sida
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Utbildningsnämnden

Beslut
~ Personalföreträdarna medges rätt att närvara vid hela
Utbildningsnämndens sammanträde.

Exp:
Sune Håkansson, tjg ers Utbildningsnärnnden
Lärarnas Riksförbund
Lärarförbundet
Förvaltningsgruppen UN För Kännedom
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§ 109

Dnr 2014-000022 610

Uppföljning enligt uppföljningsplan:
KPC. Redovisning.

Betyg, NP samt

Sammanfattning
Kvalitetssamordnare Annika Forss redogjorde för uppföljning av betyg och
nationella prov i åk 3, 6 och 9, vilka kommenterades.
Claes Andersson, chef KulturPedagogiskt Centrum, redogjorde för
uppföljning av redovisade mål 2013-2014. Vidare presenterades förslag till
mätbara mål för KPC läsåret 2014-2015 kopplat till de inriktningsmål som
tidigare fastslagits av Utbildningsnämnden.
Avslutningsvis redogjorde Claes Andersson för teaterverksamheten och
teaterskolan inom KulturPedagogiskt Centrum. Andersson aviserade även ett
kommande förslag om byte av namn fr o m årsskiftet till Ronneby Kulturskola.
Bedömning
Betydlig bättre meritvärde än tidigare noteras i Kallinge. Kvalitets
samordnare Annika Forss uppger dock svårigheter att jämföra de olika åren,
då delproven innhåller olika moment i matematiken. Skriftliga räknemetoder
ligger lågt i alla år, men så har även trenden varit i landet tidigare.
Förslag till beslut
Föreslås att redovisningen av uppföljning av betyg och nationella prov i åk 3,
6 och 9 tas till dagens protokoll.
Föreslås att uppföljningen av redovisade mål 2013-2014 KPC tas till dagens
protokoll.
Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till mätbara mål för
KPC att arbeta med som prioriterade under läsåret 2014-2015.
Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Jan
Eric Wildros (S), Kristoffer Sjölander (FP), Rune Kronkvist (S) och Tim
Svanberg (C), samt tjänstgörande ersättare Lars Saager (M).
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Utbildningsnämnden

Beslut

>-

Redovisningen avseende betyg och nationella prov åk 3,6 och 9
tas till dagens protokoll.

>-

Redovisningen avseende uppföljning av KPC:s mål tas till dagens
protokoll.

>-

Föreliggande förslag till mätbara mål för KulturPedagogiskt
Centrum 2014-2015antas av Utbildningsnämnden.

Exp:

Annika Forss, kvalitetssamordnare
Claes Andersson, chefKulturPedagogiskt Centrum
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Utbildningsnämnden

§ 109

Dnr 2014-000084

602

Uppföljning av remiss gällande 1 :1 satsning.
Redovisning.
Sammanfattning
Enligt beslut i Utbildningsnämnden 2014-06-12 remitterades Införandeplan
1: 1 och redovisningen tillsammans med resultatet av den tidigare beredningen,
har sänts på remiss till samtliga rektorer, förskolechefer, skolområdeschefer
och kvalitetssamordnare inom Utbildningsförvaltningen.
Följande frågeställningar önskades besvarade;
1. Har strategin belyst alla aspekter?
2. Synpunkter på val av !KT-verktyg (Lärverktyg?)
3. Är tidsplanen vettig?
4. Vilka ytterligare förberedelser krävs lokalt?
5. Viktiga synpunkter för övrigt?
Bedömning
Över lag råder samsyn i chefernas inkomna svar. Kvalitetssamordnamas syn
på 1: 1 och dess införande skiljer sig dock och det betonas att "alla aspekter
och konsekvenser vid införande av en dator per elever är långt ifrån belysta".
Kvalitetssamordnarna har i sitt gemensamma svar valt att hänvisa till de
tyngsta farhågorna som SKL:s utredning "Att förändra skolan med teknik bortom en dator per elev" konstaterar. Rektor Per Isaksson, Blekinge
Naturbruksgymnasium, har i skrivelse ingivit synpunkter som bör beaktas vid
införadet av 1: 1.
I förvaltningschef Tommy Ahlquists förslag gällande kostnadskalkyl för 1: 1
satsning avseende gymnasiet framgår följande;
Bakgrund
!KT-pedagogerna har på mitt uppdrag gjort alternativa
kostnadsberäkningarför införande av datorer 1:1 på gymnasieskolorna.
Uppdraget har sin bakgrund i den diskussion somförts mellan nämndens
presidium och delar av chefsgruppen samt !KT-pedagogerna.

lro
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Kostnadsberäkningen bygger på uppdraget att separera kostnadernaför
inköp av datorer å ena sidan och utbildningskostnader samt
supportkostnader å andra sidan.
Detta ska ses som ett alternativförslag till tidigare presenterade
leasingförslag.
Tota/kostnaden är med denna modell:
2014 - 6 270 000 kr
2015 -1 349 000 kr
2016 -1 354 000 kr
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget i sin helhet samt
föreslår kommunfullmäktige att riva upp tidigare beslut (KF 2013-11-28) om
att samtliga elever i åk 1 i gymnasieskolorna,tilldelas dator enl. 1: 1 princip.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S),
Jan-Eric Wildros (S), Kristoffer Sjölander (FP), Kjell GG Johansson (M),
Stefan Österhof (S), Erik Ohlson (V) och Christer Stenström (M),
tjänstgörande ersättarna Sune Håkansson (RP), Silke Jacob (C) och Magnus
Stridh (SD) samt ersättare Lars Saager (M).
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på förvaltningschefens förslag
förutsatt att förskjutning sker av åren för totalkostnaden. (Dvs år 2014
förskjuts till 2015, 2015 förskjuts till 2016 och 2016 till 2017.)
Vidare yrkar Förberg att införandet hanteras av en styrgrupp under ledning av
förvaltningschefoch tjänstemän.
Nämndsledamot Stefan Österhof (S) yrkar att beslutet kompletteras med en
syftesmening med lydelsen; "modernare utbildning, datorn som hjälpmedel,
med fler pedagogiska verktyg nå ökade resultat".
Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) yrkar på återremiss för justering
av förslagets alternativkostnader samt tydligare syfte.
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Propositionsordning 1
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om ärendet ska avgöras
idag eller beslut ska tas om återremiss.
Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att Utbildningsnämnden beslutat
avgöra ärendet idag.
Propositionsordning 2
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden
kan bifalla förändrad periodisering av avtalsförslaget (totalkostnaden).
Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att Utbildningsnämnden beslutat
bifalla förändrad periodisering enligt nedan;
Tota/kostnaden är med denna modell:
2015 - 6 270 000 kr
2016 -1349000 kr
2017 -1354000 kr
Propositionsordning 3
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden
kan bifalla ändringsyrkandet om införande av en styrgrupp under ledning av
förvaltningschef och tjänstemän.
Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att Utbildningsnämnden beslutat
bifalla införande av styrgrupp under ledning av förvaltningschef och
tjänstemän.
Propositionsordning 4
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden
kan bifalla tilläggsyrkande från nämndsledamot Stefan Österhof (S) om
komplettering i beslutet av en syftesmening med lydelsen; "modernare

I
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utbildning, datorn som hjälpmedel, med fler pedagogiska verktyg nå ökade
resultat".
Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att Utbildningsnärnnden bifalla
komplettering i beslutet med en syftesmening med lydelsen "modernare
utbildning, datorn som hjälpmedel, med fler pedagogiska verktyg nå ökade
resultat":
Propositionsordning 5
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden
kan bifalla hela förslaget avseende 1 : 1 satsning för gymnasiet.
Omröstningsresultat
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att Utbildningsnärnnden beslutat
bifalla förslag avseende 1 : 1 satsning för gymnasiet.
Beslut
;;;,- Föreliggande förslag avseende 1:1 satsning för gymnasiet antas av
Utbildningsnämnden i enlighet med vad som ovan relaterats.
Syftet med satsningen är en modernare utbildning, datorn som
hjälpmedel och att med fler pedagogiska verktyg nå ökade
resultat.

Exp:
Kommunstyrelsen
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Ronny Mattsson, skolområdeschef GKH
Carina Andersson, !KT-samordnare
Jesper Rehn, !KT-samordnare

I

Lfö

13(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~RONNEBY
.,_. KOMMUN

2014-09-18

Utbildningsnämnden

§ 110

Dnr 2014-000093 041

Budgetuppföljning

2014. Tertial 2. Rapport.

Sammanfattning
Förvaltningschef
Tommy Ahlquist
redogjorde
för
genomförd
Budgetuppföljning Tertial 2, som redovisare ett resultat på -175 Tkr, vilket
motsvarar 0.3 promille av budget 2014. Underskottet härrör till största delen
från förskolan. Två nya avdelningar startades i maj. En utökning av
organisationen inom grundskolan pg a ökat elevantal görs inför hösten.
Nämndsledamöterna delgavs resultaträkning samt nettokostnader per
verksamhet, vilka genomgicks och kommenterades. Interkommunala
ersättningarna är fortfarande lite osäkra, men kostnaderna är enligt
förvaltningschefen fullt styrbara. Sammandrag över externa projekt delgavs
ledamöterna.
Samtliga budgetansvariga följer noga utvecklingen månad för månad. En stor
osäkerhetsfaktor är SFI, då ny lag från 2014-07-01 ger vuxna boende på
Migrationsverkets anläggningsboende rätt till SFI. Vad detta innebär
kostnadsmässigt, går i dagsläget inte beräkna.
Budgeten januari 2014 var i balans, vilket underlättar styrbarheten.
Förvaltningschefen gör bedömningen att Budget 2014 är fullt styrbar om inget
oförutsettbart inträffar.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros
(S) och tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP).
Beslut
~ Redovisningen

Exp:
Budgetberedningen

tas till dagens protokoll.
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§ 111

Dnr 2014-000085 675

Redovisning av särskilt uppdrag KORt.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis kring det
fördjupade
samarbetet
med KORt-kommunema
enlighet
med
samverkansavtal.
Förvaltningschefen
har på Utbildningsnämndens
uppdrag sagt upp
avsiktsförklaringen och det fortsatta samarbetet sker nu under något
förändrade fonner.
Rektor Bertil Stenberg, Olofströms kommun, redogjorde för särskilt uppdrag
och det kvalitetsarbete som skett inom KORt. I enlighet med
verksamhetsplanen för KORt-samverkan har fokus legat på IKT och KORt
online, bedömning och betyg samt likvädrighet samt systematiskt
kvalitesarbete.

Förslag till beslut
Föreslås att redovisningen tas till dagens protokoll.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordföranden Lennarth Förberg
(M) Jan-Eric Wildros (S) och ersättare Lars Saager (M).

Beslut

>-

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh Utbildningsförvaltningen
Bertil Stenberg, rektor Olofströms kommun.

I
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Dnr 2014-000011 041

§ 112

Preliminär Internbudget 2015. Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag till
Budget 2015, vilket genomgicks verksamhetsvis och kommenterades.
Centrala konton och sammanställning över interkommunala ersättningar
delgavs Utbildningsnämndens ledamöter.
Budgeten har anpassats efter d olika verksamheternas behov. Under våren
2014 har skolområdescheferna, ekonomerna och förvaltningschefen noggrant
gått igenom hela Utbildningsnämndens organisation för hösten 2014 och för
budgetåret 20155.
Redan i maj 2014 bedömde förvaltningschefen att Utbildningsnämnden med
största sannolikhet klarar budget 2014. Lika tydligt är det, enligt
förvaltningschef Tommy Ahlquist, att budget 2015 inte kommer att klaras
utan tilläggsanslag. Alternativet är kraftiga kostnadsminskningar inför och
under 2015.
Vissa förberedelser för ett sådant scenario har gjorts inför hösten 2014.
Planbeloppet är 554 419 Tkr, utöver detta belopp krävs 5 352 Tkr för att kunna
bibehålla nuvarande verksamhet. Alternativet är kostnadsminskningar med
motsvarande belopp.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Stefan Österhof (S),
Åsa Evaldsson (M) och Jan-Eric Wildros (S), tjänstgörande ersättarna Lars
Saager (M) och Sune Håkansson (RP.
Beslut

>"

Informationen tas till dagens protokoll.
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Exp:
Kommunstyrelsen
EkonomienhetenFK
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§ 113

Dnr 2014-000002 630

Särskild utredning gällande Nattis. Förslag.
Sammanfattning
Bitr forvaltningschef Inger Hjort redogjorde för särskild utredning gällande
Nattis om utökad kapacitet. Synpunkter har inhämtats från verksamheten,
vilka genomgicks och kommenterades.
I utredningen ges förslag på dels en kortsiktigt lösning, dels en långsiktig
lösning. Totalkostnaden för ökad drift anges till 288 400 kr/år.
Förslag till beslut
Av den särskilda utredningen framgår följande;
Förslag till kortsiktig lösning:
Med detta förslag görs bedömningen att hela kön till Nattis kan lösas.
En persona/utökning på 50 % ökar kapacitetet i nuläget, då nuvarande
Nattis kan använda inti/liggande avdelning {Smultronet) för kväl/sbarn, dvs
ej övernattande.
Kostnadsberäkning:
1.

Lön inkl. sociala kostnader samt semestersättning 195 000:- för 50%.
Persona/en på nattis har också Ob-tillägg samtjour vilket innebär c:a 45 000: Totalt 240 000 :-/år

2.

Ökade matkostnader i kombination med avlastning av kokerskeuppgifter, dvs.
personal i barngruppen behöver inte gå ifrån och göra kvällsmat
vardagskvällar eller helger genom att Vidablicks kök levererar extra mat.
Kostchefens uppskattade kostnader per år
a. Transportkostnader 1 extra transport fredag x 52 veckor= 10 400:-/år
b. Ökade livsmedelskostnader + omkostnader beräknade på 5 barn = ca
38 000:-/år

Tota/kostnad ökad drift: 288 400 kr/år
En!. uppgift från sko/områdeschef Monica Sjövind beräknas ett underskott
på Nattis på c:a drygt 180 000:- i nuläget vilket innebär att man egentligen
behöver tillskott för att klara Nattis fullt ut. Hittills har den utökade
efterfrågan på Nattis kvällstid och helger inneburit att merkostnader
uppstått. Tidigare år har Nattis lämnat ett litet överskott, vilket illustrerar
svårigheten att göra beräkningar på verksamheten pga. dess speciella
karaktär.

Justerandes sign
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Vid nämndssammanträdet görs bedömningen att förslaget om den långsiktiga
lösningen kan intregreras i verksamheten.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Åsa Evaldsson (M)
och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare Lova Necksten (MP) och
ersättare Lars Saager (M).

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att Utbildningsnämnden antar
föreliggande förslag till kortsiktig lösning och att densamma läggs till
budgetäskandena.

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall och att förslaget läggs
till budgetäskandena.

Beslut

);;;, Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till kortsiktig
lösning, och att detta läggs till budgetäskandena.

Exp:
Tommy Ahlquist , Feh
Inger Hjort, bitr Feh
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§ 114

Dnr 2014-000070 761

Förslag till drogpolicy för gymnasiet och
vuxenutbildningen.
Sammanfattning
Rektor Patrik Gustavsson, Gymnasieskolan Knut Hahn redogjorde för förslag
till handlingsplan mot droger inom kommunens gymnasieskolor.
I utsänt missiv kommenterar biträdande förvaltningschef Inger Hjort ingivet
förslag till drogpolicy för gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Ärendet
har kompletterats med inhämtade synpunkter från RoS-Teamet, Socialtjänsten
och Bam- och Familjeenheten, Ronneby kommun.

Bedömning
Skolorna i Ronneby Kommun ska erbjuda bästa möjliga stuidemiljö så att
eleven ska kunna genomföra sin utbildning på bästa sätt. Målsättningen är att
göra eleven anställningsbar och/eller förbereda för vidare studier. Skolan ska
verka för ett aktivt samarbete mellan elever, hem, skola, socialtjänst, polis och
föreningsliv. Syftet med samarbetet är att i första hand förebygga missbruk
och i andra hand tidigt upptäcka missbruk. Gymnasieskolorna och
Vuxenutbildningen i Ronneby kommun ska vara drogfria - Som elev och
personal får man inte befatta sig med droger och inte vistas på skolan i
påverkat tillstånd.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till Handlingsplan
mot droger inom gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Ronneby
kommun.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Erik Ohlson (V),
Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S); samt tjänstgörande ersättare
Magnus Stridh (SD) och ersättare Lars Saager (M).
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Beslut
~ Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till Handlingsplan
mot droger inom gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i Ronneby
kommun.

Exp:
Inger Hjort, bitr Feh
Patrik Gustavsson, rektor GKH
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
Samtliga rektorer gy/vux.
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§ 115

Dnr 2014-000022 61 O

Uppföljning enligt Internkontrollplan: Avgiftsfri skola.
Ärendet utgår pg a tidsbrist och hänskjuts till Utbildningsnärnndens
sammanträde den 23 oktober 2014.
Beslut
~ Ärendet behandlas vid Utbildningsnämndens sammanträde den 23
oktober 2014.

Exp:
Inger Hjort, bitr Feh
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Dnr 2014-000017 612

§ 116

Flygteknikutbildning.

Lägesrapport.

Sammanfattning
Rektor
Magnus
Magnusson,
Utbildningsnämndens
ledamöter
flygteknikutbildningen.

Flygtekniskt
lägesrapport

Gymnasium,
delgav
över den nystartade

I nuläget är 16 elever antagna; därav 8 elever från Ronneby, 8 elever från andra
kommuner. Av de 16 eleverna har 4 flickor antagits till utbildningen.
Magnusson informerade kring kommunens lokaler i flyghangarerna på Fl 7.
Lokalerna vid garnisonen har anpassats för 2 årskullar. Internatet har 8 elever
inneboende.
Samverkan sker med garnisonen avseende verksamhetsförlagda utbildningar.
Även samverkan med FV-musem och FMTS avseende utbildning generellt.
Rektor Magnus Magnusson redogjorde avslutningsvis för planeringen inför
kommande läsår 2015/1026 resp 2016/2017.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledarnöterna Jan-Eric Wildros (S)
och Åsa Evaldsson (M), samt tjänstgörande ersättare Magnus Stridh (RP).

Beslut
~ Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:
Magnus Magnusson, rektor FTU
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§ 117

Personalvård

Dnr 2014-000024 026

- Arbetsmiljöfrågor

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för tillsatta tjänster som
"Förstelärare" i Ronneby kornmun. I februari 2014 utsågs de nio första
"förstelärama". Ytterligare 23 förstelärare utnämndes i augusti 2014.
Kommunen rar statsbidrag till samtliga 32 lärartjänster fr om hösten 2014.

Deltar i debatten
Nämndsledamötema
Tim Svanberg (C) och Åsa Evaldsson (M) samt
tjänstgörande ledamöterna Sune Håkansson (RP) och Lars Saager (M).

Beslut
~ Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Dnr 2014-000025 602

§ 118

Kurser och konferenser
Sammanfattning
Inbjudan har inkommit från Vuxenutbildningen Knut Hahn till dialogdag med
Gränslöst och representanter från Skolverket fredag den 28 november 2014
på Wasaskolan i Tingsryd.

Inbjudan har inkommit från Ronneby och Karlshamns kommuner till
föreläsning kring Cannabis och Spice - Likheter och olikheter" på
KnutHahnsskolan i Ronneby den 7 oktober 2014.

Förslag till beslut
Nämndsledamötema Erik Ohlson (V) och Stefan Österhof (S) föreslås delta
vid Dialogdagen med Gränslöst 2014-11-28.
Nämndsledamötema Silke Jacob (C) och Jan-Eric Wildros (S) föreslås delta
vid föreläsning om Spice 2014-10-07.

Beslut
};;>

Utbildningsnämnden utser nämndsledamöterna Erik Ohlson (V)
och Stefan Österhof (S) att delta vid Dialogdagen med Gränslöst
2014-11-28.

};;>

Utbildningsnämnden utser nämndsledamöterna Silke Jacob (C)
och Jan-Eric Wildros (S) att delta vid föreläsning om Spice 201410-07.

Exp:
Nämndsledamot Erik Ohlson (V)
Nämndsledamot Stefan Österhof (S)
Nämndsledamot Silke Jacob (C)
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S)
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§ 119

Dnr 2014-000026 600

Förvaltningschefens rapporter
Sammanfattning
FörvaltningschefTommyAhlquist redogjorde för sitautionen inom förskolan
i Ronneby kommun. Samtliga förskoleområden uppger att läget är under
kontroll och att förskoleplats kan tillgodoses inom två månader.
Vidare delgasv Utbildningsnämndens ledamöter sammanställd statistik över
placerade barn i verksamheterna. Styrtalet ligger fn på 5,27 barn/tjänst. Ökat
antal barn i fristående verksamheter noteras.
I anslutning härtill informerade förvaltningschefen kort laing översyn av
Listerbyskolan. Utredningen beräknas klar under oktober 2014. Återkoppling
sker då till Utbildningsnämnden.
Beslut
~ Rapporterna tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
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§ 120

Dnr 2014-000095 000

Deig ivn i ngsärenden
2014.13 - 002
Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll.
Feh Tommy Ahlquist delegationsgivare till rektor Kenneth Svanberg,
Kallinge F-6, delegationsmottagare.
2014.13 - 002
Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll.
Feh Tommy Ahlquist delegationsgivare till Rektor Monica Boje,
Sj öarpsskolan, delegationsmottagare.
2014.44 - 009
SKL: Cirkulär 2014:24;
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolornaläsåret
2014/2015.
2014.5 - 047
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för läxhjälp.
2014.5 - 047
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för påsklov- och sommarskola
2014.
2014.5 - 047
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för omsorg på obekväm tid. Nattis.
Period 2, 2014.
2014.4 - 049
Migrationsverket: Ärende om ersättning för kostnader avseende
utbildning mm för asylsökande barn mfl enligt 5 och 6 §§ förordningen
(2002: 1118) om statlig ersättning för asylsökande mfl.
2014.9 - 108
Epostförfrågan från Noah Sandén, Listerbyskolan åk 5, ang
Slättanäsbryggan.
2014.9 - 108
Epostförfrågan från Sebastian Näslund och Tilda, Listerbyskolan åk 6, ang
cykelskjul på Listerbyskolan.
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2014.23 - 114
Polisanmälan ang stöld av laptops 2014-08-13-2014-08-14
Ronneby (Dnr Kl 1300-14).

- Knut Hahn,
2014.23 - 114

Polisanmälan ang stöld av verktyg 2014-06-13--19
Hoby (Dnr K12553-14).

Sjöarpsskolan, Bräkne
2014.23 - 114

Polisanmälan ang stöld av motorsåg 2014-06-19--2014-08-13
Hoby (Dnr K12551-14).

-, Bräkne

2014.3 - 600
Förändringar i attesträtt fr om 2014-08-22 inom Utbildningsnämndens
verksamheter.
2014.28 - 606
Beslut om avstängning, Gymnasieskolan Knut Hahn. Rektors resp
Ordförandens beslut enligt Utbildningsnämndens delegation.

2014.17 - 612
Epostförfrågan från Martina Andersson ang utbildning till förskollärare.

2014.5 - 629
Linnéuniversitetet: Utvärdering av projektet "Samhällsorientering på
hemspråk, Ronneby kommun.".
2014.85 - 675
Uppsägning av avsiktsförklaring KORt.

Protokoll från F örvaltningssamverkansgruppen
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

2014-08-18
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§ 121

Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden
Sammanfattning
Delegationsliggare över delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-0616-2014-08-25, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2014-06-042014-08-20 och delegationsbeslut för Skolområde GyV 2014-08-21-201409-15, cirkulerade under sammanträdet.
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