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§ 148

Dnr 2014-000070 761

Närpolisens information om drogsituationen i Ronneby.
Sammanfattning
Närpolischef Mats Hadartz som inbjudits till utbildningsnämndens
sammanträde informerade kring drogsituationen i Ronneby; med tyngdpunkt
på Spice. 20% av eleverna har någon gång provat droger, men det påtalas att
en stor del inte använder droger alls.
Ett intensivt arbete mot droger förs. Samverkan sker mellan skola, socialtjänst
och polis. Syftet är att upptäcka och ge stöd för att barnet/ungdomen ska sluta
sitt drogbehov. Inom 72 timmar ska kontakt tas med förälder. Socialtjänsten
stöttar föräldrar som har barn med missbruk.
Närpolischef Matz Hadartz ref. till websidan "Drugsmart" och rekommenderar
att ta del av informationen där och höja kunskapsnivån tidigt hos ungdomarna
för att minska användandet av droger. Nämndsledamöterna delgavs
förteckning över litteratur i ämnet.
Årligen anordnas en brottsförebyggande dag på initiativ av förvaltningschef
Tommy Ahlquist. 2014 års BRÅ-dag ägnades åt drogförebyggande arbete i
skolan. Ronneby kommun ligger långt fram i arbetet mot droger. Rutin kring
anmälningsplikten har förtydligats och samtliga chefer inom
Utbildningsförvaltningen har informerats.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S),
Saleh Sakhnini (C), Stefan Österhof (S), Anette Rydell (S), Rune Kronkvist
(S), Tim Svanberg (C) och Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättarna
Kerstin Johansson (FP) och Lova Necksten (MP) samt ersättarna Silke Jacob
(C) och Kent Karlsson (M).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 149

Dnr 2014-000011 041

Uppföljning av budget november 2014. Redovisning.
Sammanfattning
FörvaltningschefTommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos för november 2014, vilken redovisar ett underskott på -76
Tkr. Resultaträkning och nettokostnad per verksamhet genomgicks och
kommenterades, liksom sammanställning över interkommunala ersättningar.
Ökningen av antal elever med annat modersmål har gjort att utökning av
personal och viss förändrad organisation skett. Antalet asylsökande elever per
den 23 september 2014 uppgick till 43 st; per den 11 december 2014 redovisas
47 st.

Bedömningen görs att kostnaderna är fullt styrbara och om inget oförberett
inträffar under den sista månaden 2014 så kommer Budget 2014 att klaras
.
.
mom given ram.
Efter årsskiftet kommer en djupanalys av det gångna budgetåret att ske.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), samt nämndsledamötema
Wildros (S) och Stefan Österhof, (S).

Beslut
Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
Ekonomienheten
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§ 150

Dnr 2014-000071 041

Internbudget för utbildningsnämnden 2015. Information.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring Budget 2015. Vidare
kommenterades personalförstärkningar inom tätorten pg a ökat elevantal, alt.
omfördelning av personal inom grundskolan.
Likaså införs arbetskläder till barnskötare och förskollärare år 2016 och
Mottagningsenheten får 1,9 Mkr till sin uppstart och verksamhet.
Utökad kapacitet på Nattis och kompensation för städkostnader i Listerby
förskola erhålls ej utan måste därför arbetas in i budgeten.
Förskolan i Påtorp bör kvarstå tom år 2017. Någon avveckling är inte aktuell.
Anpassningar av lokalerna på Soft Center måste ske vad gäller ljud och
ventilation.
Förvaltningschefen betonar att det råder osäkerhet inför 2015-2016 vad gäller
kostnader för skolskjutsavtal (hösten 2015), indexuppräkning för städ,
yrkesvux/SFI och ny timplan 2016.
I anslutning härtill informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring
Förvaltningsrätten i Växjös dom ang ledningsresurs/bidrag till
Karlüskarskolan, vilket motsvarar ca 1 Mkr ytterligare i bidrag till de
fristående organisationerna.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) lyfte fråga ang strategi för lärarrekrytering
under2015.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade från Personalutskottet 201412-11.
Förslag till internbudget 2015 kommer att behandlas den 22 januari 2015 vid
utbildningsnämndens sammanträde.

Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) samt
tjänstgörande ersättarna Kerstin Johansson (FP), Lova Necksten (MP) och
Sune Håkansson (RP).

7(27)

i:ol,,._\ôl,.IB,!A[c¡J
Sida

~"RONNEBY
..

KOMMUN

Utbildningsnämnden

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Ekonomienheten FK
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§ 151

Dnr 2014-000111 611

Förslag till mål för ökad läsutveckling.
Sammanfattning
Läs- och skrivutvecklare Christina Sand redogjorde för den screening som
genomförts vid Råd- och Stödteamet (RoS) och där det konstaterats att elever
faller genom stolarna; då vi inte arbetat så systematiskt med läsutveckling som
vi borde ha gjort.
Christina Sand redovisade testresultat från år 2014, som visar på nedslående
resultat i åk 1,4,5 och 8. Då LUS inte är vetenskapligt beprövat som indikator
blir bedömningen godtycklig. En plan för avstämning av elevens läsutveckling
har därför framtagits.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till rev. indikatorer för
uppföljning av ökad läsutveckling i åk 3;
På förvaltningschefens uppdrag har ett förslag till strategi för läsutveckling i de
låga skolåldrarna, där även förskolan och förskoleklassens arbete inkluderats i
uppdraget. Enligt förslaget sker avstämningar för elevers läsutveckling i F + åk
1-3. Tidigare LUS frångås därmed som indikator och istället kommer den nu
framtagna strategin att användas med avstämningspunkter.
Strategisk plan för ökad läsförståelse kommer att tillsändas digitalt till
nämndsledamöterna. Det påtalas att den strategiska planen inte ingår i beslutet
gällande ökad läsutveckling.

Förslag till beslut
Föreslås att indikatorn LUS ersätts med en mer välgrundad metodik i enlighet
med den plan för avstämning som presenterats.

Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S),
Jan-Eric-Wildros (S), Tim Svanberg (C), Stefan Österhos (S) och Christer
Stenström (M) samt tjänstgörande ersättarna Sune Håkansson (RP), Lova
Necksten (M) och Kathrin Nilsson (KD).

Yrkanden
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2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på förslaget.
1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall på förslaget.
Nämndsledamot Stefan Österhof (S) yrkar bifall på förslaget.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall med tillägg om att rapport
inges till mars månads nämndssammanträde 2015 då detta implementerats i
verksamheten.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på ordförandens tilläggsyrkande.
Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till mål för ökad läsutveckling,
med tillägget att redovisning sker vid mars månads nämndssammanträde 2015.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
Inger Hjort, Bitr Feh
Tina Sand, RoS
Annika Forss, kvalitetssamordnare
Fredrika Ter-Borch Bjurek, kvalitetssamordnare
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§ 152

Dnr 2014-000108 600

Begäran om remissyttrande ang Motion från Anna
Carlbrant och Sune Håkansson, (RP) om att utveckla
Ronneby som kunskapskommun.
Förslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför i föreliggande förslag till yttrande
avseende motion om att utveckla Ronneby som kunskapskommun följande;
Motionärerna pekar på behovet att bevaka de förslag som läggs gällande
utbildningar inom vård- och omsorgssektom. Skolområdeschef Ronny
Mattsson, Gymnasieskolan Knut Hahn, ingår i den beredningsgrupp, som
under ledning av Region Blekinge bevakar denna fråga.
På detta sätt följs utvecklingen inom vård- och omsorgssektom avseende
utbildningar mycket noga. Det kan även tilläggas att en av förstelärama arbetar
som lärare inom vuxenutbildningen med specifik vårdlärarkompetens.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och
antar detta som sitt eget remissvar.
Yrkanden
Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) ökar bifall på förslaget.
Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till remissyttrande om att
utveckla Ronneby som kunskapskommun.

Exp:
Kommunstyrelsen
Inger Hjort, bitr Feh
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§ 153

Dnr 2014-000107 600

Begäran om remissyttrande ang konstnärlig
utsmyckning i Ronneby kommun. Förslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför i föreliggande förslag till yttrande över
förslag om konstnärlig utsmyckning vid kommunkoncernens byggnationer
följande;
Fritid- och kulturnämnden föreslår att beslut ska tas om en rekommendation att
1 % av byggkostnaden vid kommunkoncernens byggnationer ska anslås till
konstnärlig utsmyckning.
Utbildningsförvaltningen delar helt uppfattningen att konstnärlig utsmyckning
i det offentliga rummet är en del av vårt kulturarv och viktig för att skapa
motvikt till det modema digitala informations- och kommunikationssamhällets
lättflyktiga avtryck, och att 1 % av byggkostnadenbör avsättas till konstnärlig
utsmyckning.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och
antar detta som sitt eget remissvar.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S).
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på förslaget med tillägger att
"det är viktigt och naturligt att den tilltänkta brukaren av lokalerna ingår i
konstråden".

Justerand~·sign
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Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till remissyttrande ang
konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun, med tillägget att det är viktigt
och naturligt att den tilltänkta brukaren av lokalerna ingår i konstråden.

Exp:
Kommunstyrelsen
Inger Hjort, bitr Feh
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§ 154

Begäran om remissyttrande avseende förslag till
Kriskommunikationsplan för Ronneby kommun. Förslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför i föreliggande förslag till yttrande
avseende övergripande kriskommunikationsplanför Ronneby kommun
följande;
Rent allmänt anses planen i sin helhet vara bra utformad och svara mot angivet
syfte. Dock lämnas några synpunkter på innehållet som bör förtydligas.
l.

På sid 2 nämns intranätet/PortalR. Med vetskap om att nytt intranät
snart ska verkställas bör detta begrepp redigeras.

2. På sid 3 avs. bemanning nämns att "från början bemanna alla
funktioner". I utbildningsfôrvaltningens omfattande organisation måste
vi ställa frågan vilka funktioner som avses rent faktiskt?
3.

På sid 3 "Lokaler" nämns Knut Hahnsskolan. Vi betonar att den
fastställda beteckningen av Utbildningsnâmnden är Gymnasieskolan
Knut Hahn, med förkortning GKH

På sid 5 "Sakerhetsledning" - vi anser att beteckningen för den specifika
grupp som avses, borde vara tydligare ex vis säkerhetsledningsansvariga eller
säkerhets ledningsgrupp.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnärnnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och
antar detta som sitt eget remissvar.
Beslut
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot yttrandet och antar föreliggande
förslag till remissyttrande avseende Kriskommunikationsplan för Ronneby
kommun.

I~
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Exp:
Kommunstyrelsen
Tommy Ahlquist, Feh
Inger Hjort, bitr Feh

.

15(27)

Sida

~RONNEBY
._.... KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-12

Utbildningsnämnden

§ 155

Dnr 2014-000105 61 O

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2015. Förslag.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför i föreliggande förslag till
Internkontrollplan 2015 för Utbildningsnämnden i Ronneby kommun följande;
Det tidigare processornrådet "Studieavbrott och programbyten I
Gymnasieskolan" har ersatts av "Mottagande i särskola". Processornrådet
"Rektors och förskolechefs pedagogiska ledarskap" har reviderats i vissa delar
såsom kontrollansvar, frekvens och metod.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att synpunkter framförts från
Skolledarförbundet avseende förändrad frekvens för rektors pedagogiska och
förskolechefs ledarskap. Istället för månadsvis föreslås tertialsvis redovisning.
Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och
antar detta som sitt eget remissvar.
Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förbergh (M), 2.e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) och
Stefan Österhof (S).
Beslut
Utbildningsnämnden bifaller justering från månadsvis till tertialvis uppföljning
avseende processområdet "Rektors och förskolechefs pedagogiska ledarskap.
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till internkontrollplan för år
2015.
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Exp:

Tommy Ahlquist, Feh
Inger Hjort, bitr Feh
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§ 156

Dnr 2014-000102 600

Begäran om remissyttrande avseende ny
varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby
kommun.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till yttrande
avseende ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby kommun.
Förslaget är omfattande men berör endast perifert utbildningsverksamhetemas
kärnuppdrag.
Utbildningsförvaltningen har inte några synpunkter på innehåller då
verksamheterna inte berörs av marknadsföringsinsatser i sina kärnuppdrag,
som andra verksamheter i kommunen.

Deltar i debatten
Närnndsledamot Christer Stenström (M) och tjänstgörande ersättare Sune
Håkansson (RP).

Beslut
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot föreliggande förslag till
remissyttrande avseende ny varumärkesplattform och grafisk profil för
Ronneby kommun och hänskjuts till Kommunstyrelsen för beslut.

Exp:
Kommunstyrelsen
Inger Hjort, bitr Feh
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§ 157

Personalvård

Dnr 2014-000024 026

- Arbetsmiljöfrågor.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring rekrytering av två
chefstjänster. Tjänsterna har utannonserats.
Claes Andersson, chef för KulturPedagogiskt Centrum (fr om år 2015
Ronneby Kulturskola), slutar sin tjänstgöring den 1 april 2015. Intervjuer
påbörjas i januari månad 2015.
Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, slutar sin tjänstgöring
vecka 9 år 2015. Tillfällig lösning sker fr om V9 och framåt medan
rekrytering sker.

Vidare informerade förvaltningschefen från Arbetsmiljöverkets inspektion
under hösten. Inspektion har hittills genomförts på Snäckebacksskolan,
Skogsgårdsskolan, Kallingeskolan och Gymnasieskolan Knut Hahn.

FörvaltningschefTommy Ahlquist informerade kring sjukfrånvaron inom
Utbildningsförvaltningen. Enligt Lärarförbundets ranking är sjukfrånvaron vid
Ronneby kommuns skolor lägst i Sverige 2013. Previa redovisar också färre
antal timmar jmf med tidigare år. Sjuknärvaron är dock svårare att mäta.

Uppföljning har skett av arbetsmiljöenkät 2013. Redovisningar har inkommit
från skolområdescheferna.

Slutligen kommenterade förvaltningschef Tommy Ahlquist lägesrapporten
avseende situationen inom förskolan. Läget är under kontroll men stora
utmaningar då det gäller arbetsmiljön noteras.

Lärarförbundet informerade nämndsledamöterna om ingiven anmälan till
Utbildningsförvaltningens skyddskommitté.
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Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
UlfBorgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 158

Dnr 2014-000025 602

Kurser och konferenser.
Sammanfattning
Inbjudan till konferensen "Att Leda Särskola" har inkommit till
utbildningsnämnden.Sigys årliga konferens hålls den 28 nov 2014 i Växjö.
Anmälan om deltagande senast den 16 januari 2015.
Nationella Samverkansgruppen för livslångt lärande för personer med
utvecklingsstöming inbjuder till konferensdag den 2 februari 2015 vid
Gymnastik- och Idrotsshögskolan i Stockholm (GIH).
Nämndsledamot Saleh Sakhnini (C) och 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S)
redogjorde från dialogdag i Tingsryd om Vuxenutbildning och SFI.
Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

J"""PI
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§ 159

Dnr 2014-000026 600

Förvaltningschefens rapporter.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppgav att denne var stolt över att leda
utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun. Resultaten ökar och
verksamheten är på rätt väg. Förvaltningschefen tackade närnndsledamötema
för den gångna mandatperioden och önskade God Jul & Gott Nytt År.

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för ärende avseende tillsyn av
enskild fristående förskola. Trots påminnelser har uppgifter inte lämnats varför
det från Karlüskarskolan anges avvikelser i ingiven rapport om tillsyn vid
förskola. Kommunjurist Anna-Clara Eriksson har kontaktats för att framta
skrivelse om rättelse.
FörvaltningschefTommy Ahlquist kommer att diskutera ärendet med Bengt
Eriksson och den tjänsteman som har uppdrag att utföra tillsyn vid ett möte
den 20 januari 2015.

Avslutningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist om att
"Teknikspanarnas stipendium" på 10 000 kr har utdelats till Espedalsskolan.

Beslut
Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
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§ 160

Dnr 2014-000117 000

Delgivningsärenden.
2014.5 - 047
Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för läxhjälp höstterminen 2014.
2014.5 - 047
Skolverket: Beslut om fördelning avs statsbidrag för omsorg på obekväm
tid år 2014.
2014.5 - 047
Skolverket: Beslut avseende fördelning av statsbidrag för omsrog på
obekväm tid år 2014.
2014.2 - 630
Skolverket: Beslut avseende återkrav av statsbidrag till skolhuvudmän
som inrättar karriärsteg för lärare våren 2014.
2014.5 - 047
Skolverket: Rekvisition av SB för omsorg på obekväm tid. Period 3.
Nattis.
2014.5 - 047
Skolverket: Statsbidrag för Lärarlyftet II höstterminen 2014 (SFS
2007:222).
2014.23 - 114
Polisanmälan ang stöld 2014-06-18--11-12 Saxemaraskolan, Ronneby.
(K16887-14).
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2014.23 - 114
Polisanmälan ang skadegörelse 2014-11-47--11-16 Skogsgårdsskolan,
Ronneby. (K16861-14).

2014.36 - 600
Ansökan om utbetalning Europeiska flyktingfonden III och Europeiska
återvändandefonden.

2014.27 - 605
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö avs överklagat beslut om bidrag till
fristående verksamhet för kalenderåret 2014, Karl Oskarskolan, Ronneby.
(Målnr 1137-14.)

2014.28 - 607
Skolinspektionen: Uppföljning av beslut om skyldigheten att motverka
kränkande behandling.

2014.35 - 609
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende resultat av
inspektion på Snäckebacksskolan, Ronneby (ISV 2014-9913).

2014.35 - 609
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende resultat av
inspektion på Kallingeskolan, Ronneby (ISV 2014-9911).

2014.35 - 609
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende resultat av
inspektion på Skogsgårdsskolan, Ronneby (ISV 2014-9914).

2014.92 - 629
Email ang ansökan om utbetalning för slutreglering av projekt om
Samhällsorientering på hemspråk.
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2014.2 - 630
Karl Oskarskolan: Emailkorrespondens ang tillsyn av förskola.
Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2014-11-1O
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
Programkatalog Gymnasiesärskola: SJÖARPSSKOLAN - Lära Leva Livet.
Utbildningskansliet: Infoblad 2014-8.
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§ 161

Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden.
Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2014-10-072014-11-12; samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-11-102014-11-19 och delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2014-10-202014-11-18, cirkulerade under sammanträdet.
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§ 162

Dnr 2014-000118 600

Anmälan om ärende till utbildningsnämnden januari
2015.
Sammanfattning
2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) anmäler ärende till utbildningsnärnnden i
januari 2015 avseende fastställande av kriterier för ekonomisk fördelning
mellan skolorna inför utbildningsnämndens internbudget.
Deltar i debatten
Ordförande Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) samt
nämndsledamot Stefan Österhof (S).

Beslut
Ärende avs fastställande av kriterier för ekonomisk fördelning mellan skolorna
inför utbildningsnämndens internbudget tas upp till behandling vid
nämndssammanträdet den 22 januari 2015.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
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