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Beslutande Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M) t o m kl 12.00
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Saleh Sakhnini (C)
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers
Sune Håkansson (RP) tjg.ers
Annami-Tamsel (OPO)

Övriga närvarande Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom
William Lavesson, byggprojektledare
Zijad Bico, arkitekt
Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S)Justerare

Justeringens plats och tid Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen

Underskrifter

I\~.:~
Sekreterar¿~~re~ .

RosMarie Ronnehed

Ordförande ~~

Justerare ·/
J n-Eric Wildros (S)

Kent Karlsson (M) fr o m kl 13.00
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S) t o m kl 12.00
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Lova Necksten (MP) tjg.ers kl 13.00-15.00

Monica Sjövind, skolområdeschef
Inger Jacobsen, rektor Johannishus/

Listerby
Kent Karlsson (M) t o m kl 12.00
Lars Saager (M)
Magnus Stridh (SD)

Paragrafer §§ 136-146

ANSLAG/BEVIS

Beslutsinstans Utbildningsnämnden

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum 2014-11-13

Datum då anslaget sätts upp 2014-11-19

Datum då anslaget tas ner 2014-12-11

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet, Stadshuse ~ømmunledningsförvaltningen..---···--::--- l
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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M) t o m kl 12.00
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Saleh Sakhnini (C)
Annami-Tamsel (OPO)
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson (V) fr om kl 09.20

Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) tjg.ers
Sune Håkansson (RP) tjg.ers
Lova Necksten (MP) tjg.ers kl 08.30-09.20, kl 13.00-15.00
Kent Karlsson (M) tjg.ers fr o m kl 13.00

Övriga närvarande

Ersättare Kent Karlsson (M) ers t o m kl 13.00
Lars Saager (M)
Magnus Stridh (SD)

Tjänstemän Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom
William Lavesson, byggprojektledare
Zijad Bico, arkitekt
Inger Jacobsen, rektor Johannishus/Listerby
Monica Sjövind, skolområdeschef

Övriga

OWi
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Utbildningsnämnden

Ärendelista
§ 136 Dnr 2014-000103 610 4

Utredning utbyggnad av Listerbyskoian 4
§ 137 Dnr 2014-000011 041 5

Uppföljning av budget oktober 2014. Redovisning 5
§ 138 Dnr 2014-000094 600 6

Begäran om remissyttrande avseende motion ang fler bostäder och
nybyggnation av förskola. Förslag 6

§ 139 Dnr 2014-000096 600 7
Begäran om remissyttrande avseende motion ang förstelärare i förskolan.
Förslag 7

§ 140 Dnr 2014-000014 623 9
Utredning avseende möjlighet till samordnad skjutsning av elever till andra
skolor från tätorten. Förslag 9

§141 Dnr2014-000105610 13
Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2015. Diskussionspunkt. 13

§ 142 Dnr 2014-000104 630 15
Gemensamma riktlinjer för medhavd mat i Ronnebys kommunala förskolor.
Politikerförslag 15

§ 142 Dnr 2014-000021 026 19
Personalvård och arbetsmiljöfrågor 19

§ 143 Dnr 2014-000025 602 20
Kurser och konferenser. 20

§ 144 Dnr 2014-000026 600 21
Förvaltningschefens rapporter 21

§ 145 Dnr 2014-000106 000 23
Delgivningsärenden 23

§ 146 Dnr 2014-000013 002 25
Delegationsärenden 25

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 136 Dnr 2014-000103 610

Utredning utbyggnad av Listerbyskolan

Ärendet har behandlats vid Utbildningsnämndens sammanträde 2014-11-13 och
protokollförts i separat nämndsprotokoll, då beslutet togs med omedelbar justering
(Nl 136:2014). Se särskilt protokoll med likalydande paragrafur.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 137 Dnr 2014-000011 041

Uppföljning av budget oktober 2014. Redovisning.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde av Ekonomienheten framtagen prognos
för oktober 2014, vilken redovisar ett underskott på -179 Tkr (motsvarar ca 0,3 promille
av den totala budgeten). Resultaträkning samt nettokostnad per verksamhet genomgicks
och kommenterades, liksom sammanställning över interkommunala ersättningar.

Förvaltningschefen gör bedömningen att kostnaderna är fullt styrbara och att Budget
2014 klaras inom given ram.

I anslutning härtill uppger förvaltningschef Tommy Ahlquist att beslut om internbudget
för 2015 måste tas i Utbildningsnämnden i januari månad. Vid nämndssammanträdet i
december 2014 kommer nämndsledamöterna att informeras kring internbudget 2015
och en genomgång ske av underlaget. Förvaltningschefen betonar allvaret om äskade
medel (5,7 Mkr) ej beviljas. Vid ett negativt beslut avseende äskade medel medför detta
en oerhört bekymmersam och ansträngd situation, där stora ingrepp i verksamheterna
och personaluppsägningar kan komma att ske.

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

Beslut

~ Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden

§ 138 Dnr 2014-000094 600

Begäran om remissyttrande avseende motion ang fler
bostäder och nybyggnation av förskola. Förslag.

Sammanfattning
Bitr forvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över motion ang
utbyggnad av förskolan i Saxemara.

Bedömning
Av yttrandet framgår att en utredning kommer att tillsättas av förvaltningschefen inom
kort, med översyn av platstillgången i förskola och grundskola totalt i kommunen.
Behoven i Saxemara förskola och grundskola kommer då att ingå i utredningen och
utredas.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande
och antar detta som sitt eget.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Jan-Eric Wildros (S), Tim
Svanberg (C) och Erik Ohlson (V).

Beslut

>- Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande betr
motion ang ny förskola i Saxemara.

Exp:

Kommunstyrelsen
Inger Hjort, bitr Feh

Justerandes sign I Utdraqsbestyrkande
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§ 139 Dnr 2014-000096 600

Begäran om remissyttrande avseende motion ang förstelärare
i förskolan. Förslag.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande avseende motion
ang förestelärare i förskolan.

Bedömning
Av yttrandet framgår att en statlig finansiering krävs för en förstelärarreform inom
förskolan. Frågan om förstelärare i förskolan är inte helt okontroversiell pg a förskolans
starka tradition av arbete i arbetslag. I ett skede då staten aviserar riktade statsbidrag,
även till förskolan, bör en partssammansatt grupp få arbeta med de innehållsliga
frågorna vid införandet.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande och
antar detta som sitt eget.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Saleh Sakhnini (C), Tim
Svanberg (C) och Jan-Eric Wildros (S), tjänstgörande ersättarna Kerstin Johansson (FP)
och ersättare Lova Necksten (MP).

Justerandes sign I Utdraçsbestyrkande

Yrkanden
Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) yrkar förslaget ges en redaktionell
förändring och att lydelsen i sista stycket ändras till "En partsammansatt grupp bör få
arbeta med de innehållsliga frågorna vid ett ev införande av förstelärare i förskolan.

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på föreliggande
tjänstemannaförslag.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) bifaller 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S)
yrkande.
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Utbildningsnämnden

Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkande
om bifall till föreliggande tjänstemannaförslag avseende förslag till yttrande ang motion
om förstelärare i förskolan, mot tjänstgörande ersättare Kerstin Johanssons (FP)
yrkande om vissa redaktionella förändringar av yttrandet.

Ordförande finner att Utbildningsnämnden bifallit 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S)
yrkande och antar föreliggande tjänstemannaförslag till remissyttrande som sitt eget.

Kerstin Johansson (FP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut

~ Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande betr
motion ang förstelärare i förskolan.

Exp:

Kommunstyrelsen
Inger Hjort, bitr Feh

/

Cr-o
Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 140 Dnr 2014-000014 623

Utredning avseende möjlighet till samordnad skjutsning av
elever till andra skolor från tätorten. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav inledningsvis Utbildningsnämndens
ledamöter historiken i ärendet. Skolområdeschefen för Ronneby förskolor och
grundskolor, Monica Sjövind, har på förvaltningschefens uppdrag utrett situationen i
centrala Ronneby. Avseende det ökande antal elever som anlänt framför allt från andra
länder.

Monica Sjövind, Skolområdeschef för Ronneby förskolor och grundskolor, redogjorde
för framtagen utredning. Generellt kan sägas att problematiken består av två delar; dels
trångboddhet i tätortens skolor och förskolor, dels ett ökat antal nyanlända elever med
koncentration till främst Skogsgårdsskolan och Espedalsskolan. Mellan 60-65 % av
eleverna där har annat modersmål än svenska.

Placeringen av elev ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål. Ref. till
Skollagen 10 Kap 30-31 §§ ang placering vid en skolenhet;

10 Kap 30-31 §§ Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen
placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.
Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen, eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

31 § Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om inte något
annat följer av 30 § andra stycket. Detsamma ska gälla den som har tagits emot i
förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.

Bedömning
Beslut har nyligen tagits i Ronneby kommun om inrättande av en Mottagningsenhet,
som medför en förbättrad kvalitetssäkring för nyanlända. Förberedelser pågår också för
att starta upp en internationell grupp på Kallingeskolan åk 7-9 fr o m vt -15.
Fredriksbergsskolan ändras fr o m ht -15 till att bli helt 3 parallellig. Skolområdeschef
Monica Sjövind uppger vidare att behov finns av en total översyn i tätorten; inkl
Saxemara.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande och
antar detta som sitt eget. Samordnad skolskjutsning sker på frivillig basis från Ronneby
tätort till Bräkne-Hoby, enligt det förslag som skisserats i utredningen.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), närnndsledamötema Anette Rydell (S), Tim
Svanberg (C), Erik Ohlson (V), Jan-Eric Wildros (S), Kjell GG Johansson (M) och
Saleh Sakhnini (C), tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP), Kerstin Johansson
(FP) och Lova Necksten (MP); samt ersättare Lars Saager (M)

Yrkanden
Närnndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar återremiss för komplettering av bl a
forskningsrön kring skolskjutsning.

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) och tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP)
bifaller Erik Ohlsons (V) yrkande om återremiss.

Ordföranden Lennarth Förberg (M) instämmer inte i yrkandena om återremiss, utan
yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.

Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) och 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C)
yrkar bifall till ordförandens förslag om bifall till tjänstemannaförslaget.

Propositionsordning
Från Utbildningsnämndens ledamöter framförs önskemål om att utröna om ärendet ska
avgöras idag eller senare, istället för att yrkandena ställs mot varandra.

Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller senare.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.

Närnndsledamot Erik Ohlson (V) och S-Gruppen reserverar sig.

Justerandes sign
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Omröstning begärs.

De som yrkar bifall på ordförandens Lennarth Förbergs (M) förslag röstar ja och den
som bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande röstar nej.

Vid ett ja har Utbildningsnärnnden bifallit ordföranden Lennarth Förbergs (M) förslag
om att bifalla tjänstemannayttrandet.

Omröstningsresultat

Beslutande Ja Nej Avstår

Lennarth Förberg, ordf. (M) X

Kjell GG Johansson (M) X

Christer Stenström (M) X

Åsa Evaldsson (M) X

Tim Svanberg, 1 :e vice ordf (C) X

Saleh Sakhnini (C) X

Kerstin Johansson (FP) tjg.ers X

Sune Håkansson (RP) tjg.ers X

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S) X

Anette Rydell (S) X

Rune Kronkvist (S) X

Matie Ohlsson (S) X

Stefan Österhof (S) X

Etik Ohlson(V) X

Anna-Mi Tamsel (opol) X

Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 6 nej-röster samt 1 avstod.

Justerandes sign
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Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla föreliggande
tjänstemannaförslag till samordnad skolskjutsning från Ronneby tätort till Bräkne
Hoby enligt det förslag som skisserats i utredning, men på frivillig basis.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) och tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP)
reserverar sig mot beslutet.

Beslut

~ Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande
och antar detta som sitt eget. Samordnad skolskjutsning sker på frivillig
basis från Ronneby tätort till Bräkne-Hoby, enligt det förslag som
skisserats iutredningen.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Monica Sjövind, Skolområdeschef Ronneby
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§ 141 Dnr 2014-000105 61 O

Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2015.
Diskussionspunkt.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde inledningsvis för reglemente för

internkontroll och uppföljning av densamma, upplägg av arbetet och riskbedömning.

Nämndsledamötema gavs tillfälle att lyfta fram synpunkter på förändringar av
nuvarande internkontrollplan för Utbildningsnämnden samt inkomma med förslag till
ev nya processområden inför år 2015.

Nämndsledamot Stefan Österhof (S) föreslår att processområde "Mobbning och
kränkande behandling" och "Rektors och förskolechefs pedagogiska ledarskap"
kvarstår. Månadsvis uppföljning av dessa föreslås. Betr processområdena föreslås ett
antal kontrollmoment.

2: e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) föreslår att uppföljning sker av sammansättningen av
grupperna I förskolan. Processområdet "Studieavbrott och programbyten'; bör kunna
1yftas bort.

Vidare lyftes uppföljning av särskolan och inskrivningarna där fram.

Bitr förvaltningschef Inger Hjort kommer att framta en bruttolista baserat på de
synpunkter som inkommit under dagens nämndssammanträde. Ett förslag till
Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2015 kommer att presenteras vid
nämndssammanträdet den 12 december 2014.

Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Stefan Österhof (S), Jan-Eric
Wildros (S), Christer Stenström (M) och Tim Svanberg (C).

Justerandes sign
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Beslut

>- Diskussionen tas till dagens protokoll.

Exp:

Inger Hjort, bitr Feh

Justerandes sign
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§ 142 Dnr 2014-000104 630

Gemensamma riktlinjer för medhavd mat i Ronnebys
kommunala förskolor. Politikerförslag.

Sammanfattning
Ordförande Lennarth Förberg (M) redogjorde för förslag till gemensamma riktlinjer för
medhavd mat i Ronneby kommuns förskolor. I skrivelsen, efter viss revidering, anförs
följande;

Förslagtillfastställandeav gemensamma riktlinjerför medsänd mat i Ronnebys
kommunala förskolor.

Vadsom nedan sägs om medsänd mat avser inte reglerade måltider, vilkaregleras av
kommunens kostpolicy, och inte heller sjukdomstillståndhos barnet.

Barnen ska under den tid de visats på förskolan få tillräcklig, nyttig och ändamålsenlig mat.
Föräldrarska inte behöva sända med barnen något att äta. Det är en del av inskolningen att
barnen vänjer sig vid att äta under den del av dagen då de är i förskolan.

Snacks, saft, bullar, kakor, kex och glassfår inte sändas med hemifrån utan serveras med
återhållsamhet vid tillfällensom avgörs av personalen. Godis, läsk och nötter ska inte
förekomma.

Föräldrar kan på eget initiativ sända med sitt barn exempelvis frukt som barnet på egen hand
kan äta. Förskolechefen har ansvarför att meddela restriktionerberoende på vid varje
tillfällerådande allergisituation.

Om föräldrar eller personal anser att ett barn ofta inte äter sig mätt under ordinariemåltider
ska förskolechefen göras uppmärksam på detta så att lämpliga åtgärder, i samarbete mellan
förskolans personal ochföräldrarna, kan vidtasför att rätta till detta.

Bedömning
Skolledarförbundet i Ronneby har starkt reagerat på förslaget och ingivit en skrivelse
angående dess negativa påverkan på bl a arbetsmiljön för förskolechefer och övrig
personal.
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal och Vision ställer sig bakom
Skolledamas skrivelse.

Justerandes sign
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Kontakt har tagits med kostchefen vid Ronneby kommun som bl a ref. till
rekommendationer från Livsmedelsverket.

Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till
gemensamma riktlinjer för medhavd mat i Ronneby kommuns förskolor och fastställer
densamma.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Jan-Eric Wildros (S), Saleh
Sakhnini (C), Åsa Evaldsson (M) och Stefan Österhof (S), samt tjänstgörande ersättare
Lova Necksten (MP).

Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar avslag på ordförandens förslag och föreslår
istället att förskolecheferna får i uppdrag att framta lokala ordningsregler/riktlinjer.

Propositionsordning
Ordföranden ställer sitt förslag om fastställande av gemensamma riktlinjer för medhavd
mat i Ronneby kommuns skolor, mot 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkande om att
uppdra åt förskolecheferna att framta lokala ordningsregler.

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit ordförandens förslag om
fastställande av gemensamma riktlinjer för medhavd mat i Ronneby kommuns
förskolor.

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall på ordföranden Lennarth Förbergs (M) förslag röstar ja och den
som bifaller 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (SV) yrkande röstar nej.

Vid ett ja har Utbildningsnämnden bifallit ordföranden Lennarth Förbergs (M) förslag
om att fastställa gemensamma riktlinjer för medhavd mat i Ronneby kommuns
förskolor.

Justerandes sign

I oV I



~RONNEBY
.,_. KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-13

Sida
17(25)

Utbildningsnämnden

Omröstningsresultat

Beslutande Ja Nej Avstår

Lennarth Förberg, ordf. (M) X

Kent Karlsson (M) tjg.ers X

Christer Stenström (M) X

Åsa Evaldsson (M) X

Tim Svanberg, 1 :e vice ordf (C) X

Saleh Sakhnini (C) X

Kerstin Johansson (PP) tjg.ers X

Sune Håkansson (RP) tjg.ers X

Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S) X

Anette Rydell (S) X

Lova Necksten (MP) tjg.ers X

Marie Ohlsson (S) X

Stefan Österhof (S) X

Erik Ohlson(V) X

Anna-Mi Tamsel (opol) X

Omröstningsresultatet blir 9 ja-röster och 6 nej-röster.

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutat bifalla förslaget om gemensamma
riktlinjer för medhavd mat i Ronneby kommuns förskolor och fastställa detsamma.

S-Gruppen reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

I a/ I

I Utdraqsbestyrkenoe
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Beslut

~ Utbildningsnämnden bifaller förslaget om gemensamma riktlinjer för
medhavd mat i Ronneby kommuns förskolor och fastställer detsamma.

Exp:

Lennarth Förberg, Ordförande UN
Tommy Ahlquist, Feh
Skolområdeschefer
Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 142 Dnr 2014-000021 026

Personalvård och arbetsmiljöfrågor.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtagen statistik avseende antal
barn placerade i Ronnebys kommunala förskolor. Situationen uppges vara under
kontroll inom förskoleverksamheten.

Enligt förvaltningschef Tommy Ahlquist har Lärarförbundet, som tidigare påtalat
ansträngd situation inom förskolan, nu uppgivit att arbetssituationen förbättrats vad
gäller arbetsbelastning. Sjukfrånvaron är låg (4%) inom Utbildningsförvaltningen.

Vidare informerade förvaltningschefen kring rekryteringssituationen inom
Utbildningsförvaltningen. Svårigheter att rekrytera behöriga lärare inom Ma, NO och
Slöjd påtalas.

Deltar i debatten
Nämndsledamot Stefan Österhof (S).

Beslut

~ Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, Arbetsmiljösamordnare
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§ 143 Dnr 2014-000025 602

Kurser och konferenser.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den kompetensutveckling för
lärarpersonal som sker vid Kunskapskällan. Tidigare har specialpedagogutbildning
genomförts. Någon grundutbildning finns dock inte möjlighet att erbjuda.

Beslut

~ Informationen tas till dagens protokoll.

Justerandes sign
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§ 144 Dnr 2014-000026 600

Förvaltningschefens rapporter.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den screening angående
läsförståelse som genomförts av Råd och Stödteamet. Förslag till strategi för ökad
läsförståelse har framtagits. Redovisning kommer att ske vid Utbildningsnämndens
sammanträde i december månad 2014, liksom förslag till reviderat mål för läskunnighet.

Vidare informerade förvaltningschefen kring Sommarskola 2015. Behöriga lärare krävs
för att erhålla statsbidrag för verksamheten. Diskussion kring rekryteringen av behöriga
lärare fördes.

Ang situationen vid förskolan Junibacken uppges att förstärkning skett med paviljonger
i samband med att verksamheten med dagbarnvårdare avvecklades.

Förvaltningschef Tommy Ahlquist upplyste nämndsledamötema om att december
månads närnndssammanträde flyttats från den torsdagen den 11 december till fredagen
den 12 december 2014.

2:e vice ordföranden Jan-Eric Wildros (S) rapporterade från styrgruppsmöte på Teknik
College. Önskemål/krav om ett fjärde år för teknikprogrammet framförs från TC:s sida.

Diskussion fördes kring rättssäker betygssättning och bedömning.
Kvalitetssamordnama arbetar mycket med detta inom Utbildningsförvaltningen. En
närmare information kring detta kommer att ske vid Utbildningsnämndens
sammanträde i december 2014.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ord Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamot
Erik Ohlson (V).

Justerandes sign
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Beslut

};> 'Rapporterna tas till dagens protokoll.

Exp:

Tommy Ahlquist, Feh

Justerandes sign IH



Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(25)
2014-11-13

Utbildningsnämnden

§ 145 Dnr 2014-000106 000

Delgivningsärenden.

2014.11 - 041

Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 14:39 Budgetpropositionen för
2015.

2014.5 - 047

Skolverket: Uppföljning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som
tillämpar maxtaxa bidragsåret 2014.

2014.4 - 049

Migrationsverket: Ärende om ersättning för kostnader avs utbildning mm för
asylsökande barn mfl enl 6 och 6§§ förordningen (2002:118) om statli ersättning
för asylsökande mfl.

2014.23 - 114

Polisanmälan ang försök till stöld genom inbrott 2014-10-10-2014-10-12
KulturPedagogiskt Centrum, Ronneby (Dnr Kl 4806-14).

2014.23 - 114

Polisamnälan ang stöld av släpvagn 2014-10-31-2014-11-03 Hobyskolan,
Ronneby kommun (Dnr K16111-14, K379318-14).

2014.23 - 114

Polisanmälan ang stöld i skola 2014-10-09-2014-10-1 O Snäckebacksskolan,
Ronneby (Dnr K14697-14).
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2014.54 - 610

Sveriges Skolledarförbund: Uppföljning av Skolledamas skrivelse gällande
resultatet av den nya organisationen.

2014.17 - 612

Skolverket: Registrering av ungdomar inom det kommunala aktivitetsstödet.

Delta Blekinge Infofolder: Samverkan mellan skola, näringsliv och det offentliga.

I UMragsbestyrkande
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§ 146 Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden.

Sammanfattning
Delegationsliggare över delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-06-11-

2014-08-20, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2014-09-15-2014-10-20 och
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2014-10-15-2014-11-04, cirkulerade under
sammanträdet.

Justerandes sign
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Nr Namn Parti Närvaro 140 $ samordn skjuts 145§ Riktl medh mat

LEDAMÖTER JA NEJ AVS JA NEJ AVS

l. Lennarth Förberg M X X
2. Kjell GG Johansson M X
3. Christer Stenström M X X
4. Åsa Evaldsson M X X
5. Tim Svanberg c X X
6. Saleh Sakhnini c X X
7. Kristoffer Sjölander FP
8. Jennie Koskela RP
9. Jan-Eric Wildros s X X
10. Anette Rydell s X X
11. Rune Kronkvist s X
12. Marie Ohlsson s X X
13. Stefan Österhof s X X
14. Erik Ohlson V X X
15. Anna-Mi Tamsel OPO X X

ERSÄTTARE

l. Kenth Carlsson M X
2. Lars Saager M
3. Linda Mattisson-Olsson M
4. Yannick Luomala c
5. Silke Jacob c
6. Kerstin Johansson FP X X
7. Kathrin Nilsson KD
8. Sune Håkansson RP X X
9. Xhavit Nexiraj s
10. Ewa Karlsson s
11. Jonas Petersson s
12. Maria Magnusson s
13. Benny Olsson s
14. Lova Necksten MP X
15. Magnus Stridh SD

8 6 1 9 6
Personalrepresentanter Namn §§

Övriga


