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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 135 Dnr 2017-000398 041 

Uppföljning av budget 2017 september. Redovisning. 

Sammanfattning 
Den av Ekonomienheten framtagna prognosen för september månad, redovisar 
ett prognostiserat underskott motsvarande -3 390 Tkr. Dvs ett något mindre 
underskott än tidigare prognoser. 

Av budgetkommentarerna framgår att underskottet har sin grund i betydande 
volymforändring inom alla enheter. Det är framförallt grundskolan som har 
den största nettoavvikelsen. Fler grundskoleelever har valt fristående 
grundskolor än vad som förväntats. Prognosen för IKE (fristående 
verksamheter) avviker negativt mot budget och underskottet för IKE uppgår 
till ca -4,2 Mkr netto. 
Cheferna inom Utbildningsförvaltningen har fått direktiv om att göra de 
effektiviseringar som är möjliga; ex bedöma behovet av inköp under resten av 
året, pröva alla behov av anställningar mm. 
Sammanställning av sökta och beviljade statsbidrag kommer att delges UN vid 
november månads sammanträde. 

Bedömning 
Förvaltningschefen uppger i sin kommentar att prognosen är osäker då 
intäkterna för året är mycket svårbedömda, men gör bedömningen att det kan 
bli ett nollresultat 20 l 7. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lova 
Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M).
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 136 Dnr 2017-000360 007 

Begäran om yttrande över Revisionsrapport - 

Granskning av resursfördelning till grundskolorna. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över 
revisionsrapport ”Granskning av resursfördelning till grundskolorna”, i vilket 
följ ande anförs; 

Inledningsvis redogörs för bakgrundshistorik i ärendet. 

”EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun 
granskat huruvida utbildningsnämnden arbetar ändamålsenligt för att fördela 
resurser efter barn och elevers olika behov inom kommunens skolor. Syftet har 
även varit att granska huruvida nämnden har en ändamålsenlig 
tördelningsmodell för bidrag till fristående skolor. Granskningen har 
genomförts mellan maj och augusti och har grundat sig på intervjuer, en enkät 
till samtliga rektorer och dokumentstudier. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är, att utbildningsnämnden i delar, 
har en ändamålsenlig resursfördelning till grundskolorna, men det finns också 
delar, de menar bör utvecklas. Det är en förutsättning att rektorer upplever att 
modellen fungerar, vilket synes vara fallet för de flesta rektorer. Revisorerna 
har dock svårt att följa transparensen i den rådande modellen och hur 
bedömningar sker kring resursfördelningen till respektive skolenhet. Detta 
gäller även resursfördelning till nyanlända elever. Man anser att det därigenom 
finns en risk att fördelningen av resurser inte sker fullt ut efter elevers behov, 
också kring fördelningen till fristående skolor.” 

Av yttrandet framgår följ ande; 
Revisorerna ger i rapporten visst stöd för hur underlag för beslut om 
resurstilldelning tas fram. Utbildningsnämnden inriktar därför sitt svar på att 
dels belysa de delar som behöver tydliggöras ytterligare och dels förklara hur 
nämnden ser på de krav som lagen ställer. 

Kommentarer lämnas punktvis till de av EY lämnade Synpunkterna: 
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Utbildningsnämnden 

EY skriver "Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi 
utbildningsnämnden attz” 

o Utgå från ett dokumenterat underlag vid fördelning av resurser till 
grundskolorna samt dokumentera eventuella bedömningar och avväganden så 
att det tydligt kan utläsas på vilka grunder fördelningen sker. 

Lag, 2014:458 Kapitel 2 § 8 a anger att ”Kommuner ska fördela resurser till 
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar 
och behov”. 

Kommunfullmäktige har 2017-06-21 beslutat att inte bifalla revisorernas 
begäran, att rikta anmärkning mot utbildningsnämndens modell för 
resurstilldelning. Man har därmed fastställt att utbildningsnämndens 
resursfördelning, överensstämmer med skollagen som föreskriver att 
utbildningen ska vara likvärdig. Det innebär att alla barn och elevcr ska ges 
den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Lagen utgår således från individers 
behov och inte grupper, klasser eller skolor. 

Utifrån dessa förutsättningar har Ronneby kommun fått beröm av 
skolinspektionen (beslut 2016-05-24, rapport Dnr 400-2015:7429) i granskning 
för den dialogmodell som används i kommunen. Den innebär att rektor 
överblickar elevers behov och med utgångspunkt från detta äskar medel, 
anställer personal och organiserar sin Verksamhet. Ingen modell för fördelning 
kan, enl. vår uppfattning, ersätta den genomarbetade bedömning av barns och 
elevers olika förutsättningar, som närmast ansvarig rektor kan ge. 

Eftersom den dokumentation som ligger till grund för denna bedömning 
innehåller uppgifter om enskilda elever, är den olämplig för behandling i 

nämnd. Nämnden har därför fastställt på vilka grunder resurstilldelning ska ske 
och fattar beslut baserat på förslag från verksamheten. 

o Säkerställa att nämnden utövar en ändamålsenlig styrning i samband med 
beslut om resursfördelning till enskilda grundskolor. Detta gäller såväl 
utifrån att beslut tas i enlighet med aktuell delegationsordning som att 
nämnden arbetar för en likvärdig resursfördelning.
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Utbildningsnämnden 

o Säkerställa att rektor har möjlighet att styra sin inre organisation, det vill 
säga bland annat kunna anställa och råda över all personal under sig, i 

enlighet med skollagen 2 kap. 1 0 paragrafen. 

Nämnden tar beslut utifrån de underlag och förslag som förvaltningschefen 
presenterar på verksamhetsnivå. Underlagen på enhetsnivå är öppet redovisade 
vid sammanträdet och finns skriftligt i underlaget till nämnden. Fördelning 
visas i lärartäthet per elev och andra resurser till skolan. Delegationsordningen 
har således följts. 

Kommunen följ er lagen, vilket innebär att rektorn och förskolechefen beslutar 
om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom 
enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Detta ger 
varje elev en likvärdighet som inte kan uppnås, enbart genom att medel 
fördelas till respektive skola i enlighet med socioekonomiska faktorer. 
Inrättande av tjänster är möjliga om de inte påverkar organisationens struktur. 
Så är t ex kostpersonal och vaktmästare inte organiserade inom utbildnings- 
närrmden utan Tekniska förvaltningen. Skolledartj änster är på samma sätt 
undantagna då de påverkar organisationsstrukturen. I den senaste översynen av 
ledningsstruktur (2011-09-12) fastställdes att bitr. rektorer inte ska finnas i 

organisationen. 

o Säkerställa att resursfördelningen till de jiistående skolorna sker utifrån en 
dokumenterad helhetsbedömning av elevernas behov, såväl i de kommunala 
som de fristående skolorna. 

Kommunen kommer att inleda diskussioner med de fristående skolorna med 
avsikten att åstadkomma tilldelning till friskolor baserat på samma grunder 
som i kommunala skolor. Kommunen har enl. skollagen lO kap § 41 rätt till 
insyn i de grundskolor som finns i lägeskommunen. Denna insyn kan utvecklas 
Vidare, men är trots allt begränsad till vår egen kommun. Det finns ingen 
möjlighet att granska elever i andra kommuners fristående grundskolor. 

o Regelbundet följa upp resuryfördelningsmodellen utifrån faktorer såsom 
relationen mellan resurser och resultat. 

Nämnden följ er upp resursförbrukningen varje månad. Resultat följs upp mot 
målen flera gånger om året enligt uppgj ord plan. Koppling mellan 
resurstilldelning och resultat finns på skol- och gruppnivå men är otydlig på 
individnivå. Däremot finns ett påtagligt samband mellan enskilda elevers 
progression och respektive lärares kompetens. Elevernas utveckling mot målet 
är beroende av kvaliteten på mötet mellan lärare och elev. Enligt skolforskare 
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Utbildningsnämnden 

som John Hattie (Visible Learning, 2010) är den enskilt Viktigaste 
framgångsfaktorn kvaliteten i môtet mellan elev och lärare. 

Den modell som används vid resursfördelning anpassas fortlöpande. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom detta förslag till yttrande 
över revisionens granskningsrapport och antar det som sitt svar till revisionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema Lars 
Sager (M), Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP), samt ersättaren Helene 
Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till förslaget. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att ordet ”fastställt” i stycke sju ersätts 
med ”ansett”, att hela stycke två på sid. 2 i yttrandet (”Utifr2°1n dessa 
förutsättningar?) strykes, samt att ärendet tillförs två att-satser i beslutet; 

- Att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en skriftlig dokumentation 
som beskriver den modell som används för resursfördelning , samt 

- Att denna dokumentation skall tydliggöra de kriterier som ligger till 
grund för resursfördelningen. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar avslag på strykning av hela stycket 
”Utifrån dessa förutsättningar.” samt de båda att-satsema i nämndsledamot 
Erik Ohlsons (V) yrkande. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till nämndsledamot Erik Ohlsons 
(V) yrkanden.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkanden. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) ändringsyrkande om att ersätta ordet 
”faststä11t” med ”ansett”. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) ändringsyrkande om att helt stryka 
stycke två på sid.2 i yttrandet (”Utifrån dessa förutsättningar?) . 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till nämndsledamot Erik Ohlsons (V) förslagsyrkande 
röstar ja och de som avstyrker röstar nej. 

Beslutande Ja Nej Avstår 
Lennarth F örberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf. (C) 
Silke Jacob (C) 
Lennart Gustavsson (L) 
J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S) X 
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Stefan Ôsterhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindquist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda J ohansson (SD) 

><5><i><><><>< 

>< 

>< 

Omróstningsresultatet blir 7 ja-röster och 8 nej -röster. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
avslå nämndsledamot Erik Ohlsons (V) ändringsyrkande om att helt stryka 
stycke två pä sid. 2 i yttrandet (”Utifrån dessa förutsättningar?) . 

Propositionsordning 3 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
bifaller förslag till reviderat yttrande. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit reviderat yttrande över 
revisionsrapport gällande ”Granskning av resursfördelning till grundskolorna”. 

Propositionsordning 4 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande gällande första att-satsen. 
Den andra att-satsen faller om första att-satsen avslås. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande gällande första att-satsen. Andra att-satsen faller därmed. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande över 
revisionsrapport gällande granskning av resursfördelning till skolorna med 
följande revidering; 

- att ordet ”fastställt” i stycke sju pä sid.l i yttrandet ersätts med ”ansett”. 

Exp: 

Revisorerna 
Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, Bitr Fch 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 137 Dnr 2017-000315 611 

Uppdrag avseende Utredning gällande nya funktioner i 

skolan. Lärarassistenter. Förslag. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden tog 2017-06-15 ( Dnr 2017.246-041) beslut om att ge 
Utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur nya funktioner skulle kunna 
inrättas i Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9 under 2018. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för verkställt uppdrag avseende 
utredning gällande nya funktioner i skolan. Syftet med funktionerna ska vara 
att avlasta lärarna administrativt. 

Av föreliggande förslag och verkställd utredning framgår följ ande; 
” Dagens lärarbrist har lett till att många kommuner och skolhuvudmän letar 
lösningar i att anställa andra kategorier av personal för att lösa bristen på 
behöriga lärare, men även för att renodla läraruppdraget och avlasta det som 
kan uppfattats som kringuppgifter utöver det pedagogiska uppdraget - att 
undervisa elever och studerande. 

Detta utredningsuppdrag är begränsat till kommunens två högstadieskolor. 
Intervjuerna har därför begränsats till skolornas resp. rektor. 

Såväl LR (Lärarnas Riksförbund) som Lärarförbundets centrala organisationer 
har i media kommenterat tankarna på att nya yrkeskategorier skapas i syfte att 
freda lärarnas kärnuppdrag - undervisning och bedömning av elever. 

Lärarnas Riksförbunds ordförande: ”Vi är övertygade om att fler skulle välja 
lärarutbildningen om lärarna hade bättre villkor. Det betyder avlastning såväl 
som goda ingångslöner och möjlighet till löneutveckling. Det faller på sin egen 
oriml ighet att lärare förväntas tillbringa mycket tid åt andra uppgifter än 
undervisning och direkt undervisningsrelaterat arbete i ett läge där 
konkurrensen om utbildade lärare är tufi’. Vi instämmer i UKÄ:s bild av att de 
legitimerade lärarna i en högre grad måste fokusera på läraryrkets kärna och 
jrigörasfrån sysslor som utan problem kan läggas på exempelvis 
lärarassistenter. ”
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Lärarförbundet lägger fyra förslag: 
o Inför lärarassistenter i skolanför att avlasta lärarna. Assistenterna kan ta 

hand 0m praktiska saker som kopiering, blankett- och 
informationshantering, frånvarorapportering med mera. 

o Anställ socialpedagoger för att avlasta lärarna. Dessa kan ta ett särskilt 
ansvar för de sociala lärmiljöerna. 

o Ge skolledare bra centralt stöd i form av exempelvis ekonomihantering 
och personalfrågor. 

o Alla kommuner bör ha centralt anställda skolteam som ska arbeta med 
förebyggande insatser tillsammans med elevhälsan och ta hand om 
situationer där socialförvaltningen firms med. 

Nästan sju av tio lärare (68 procent) uppger i en undersökning som tidningen 
Skolvärlden och LR har genomfört att de har administrativa uppgifter som är 
så omfattande att det påverkar deras arbetsbörda så att de får mindre tid till 
förberedelse. 
Nästan sex av tio lärare är direkt missnöjda med sin arbetssituation. Det är 
alarmerande. Endast en fjärdedel av lärarna anser att de har tillräckligt med tid 
för förberedelser och efterarbete. 
Samtidigt uppger hela 81 procent av lärarna att de har fått omfattande och 
återkommande administrativa uppgifter som påverkar deras arbetsbörda. 
Hela 81 procent av lärarna säger att deras arbetsbelastning påverkar 
elevresultaten negativt. Endast en av tio lärare anser att de har en rimlig 
arbetsbörda. Och nio av tio lärare har en arbetssituation som gör dem stressade. 

Den erfarenhet utbildningsverksamheten i Ronneby har, i frågan om riktade 
tjänster för avlastning av lärare, är socialpedagoger som anställts inom 
grundskolan under senare år. Socialpedagog är ett yrke med tvåårig 
eftergymnasial utbildning. Inriktningen i utbildningen är socialt 
behandlingsarbete. 
Gymnasieskolans försök med mentorer inom IM och Flygtekniska 
programmet, kan betecknas som insatser i samma anda - det handlar om att 
renodla lärarnas uppdrag och avlasta vissa delar som betraktas som möjliga 
och rimliga att avhända lärarna. 

Lärarassistent? - vad är det? 
o Begreppet lärarassistent finns inte i skollagstiftningen. Det finns därför 

ingen statistik på hur många som arbetar som lärarassistenter i 

dagsläget och inte heller några specificerade utbildningskrav. 
o Det är arbetsgivaren som avgör vilken kompetens som ska krävas för 

att erhålla anställning som lärarassistent. 
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o Utbildning till lärarassistent kan genomföras på sju folkhôgskolor i 

Sverige, alla med max l års studietid. 
o Två huvudmän har ansökt om att starta yrkeshögskoleutbildning till 

lärarassistent, Botkyrka kommun och Plushögskolan AB, men båda har 
fått avslag av Myndigheten för yrkeshögskolan. 

o Arbetet som lärarassistent innebär bland annat administration 
(frånvarorapportering, organisation av nationella prov, bokning av 
utvecklingssamtal mm.) och att vara ett stöd i och utanför klassrummet, 
elevkontakt på raster och vid luncher samt verksamhetsplanering. Även 
kontakt och samarbete med föräldrar och lärare ingâr i 

arbetsuppgifterna. 
o Lärarassistenter ska inte ersätta lärare och inte heller vikariera när 

ordinarie lärare är sjuk. 
Källor: Skolverket, Myndighetenför yrkeshögskolan och Lärarförbundet. 

Rektorerna för Snäckebacksskolan och Kallinge 7-9 är positiva till förslaget att 
anställa lärarassistenter med de beskrivna arbets-uppgiftema. På APT har man 
diskuterat frågan om innehåll i tjänsten som lärarassistent och behoven från 
lärarna överensstämmer väl med de som beskrivits tidigare i texten. Det är 
viktigt att betona att man som lärarassistent inte är lärare, kurator eller 
Socialpedagog, då dessa yrken har egna befattningsutbildningar och 
avgränsade ansvarsområden. 

Kraven på bättre arbetsvillkor för lärare, i kombination med stor lärarbrist 
kommer sannolikt att medföra att lärarassistent etableras som nytt yrke inom 
utbildningsverksamheten. Ingen definition av yrket lärarassistent finns dock i 

Skollagen (2010:800). 

Slutsatsen är; 
l. Att en relevant beteckning, för den typ av uppdrag som kan hänföras 

till de arbetsuppgifter som är tänkta att avlasta lärarna är 
lärarassistent. 

2. Att rektor ska anställa och vara arbetsledare. Beroende på skolans 
behov kan arbetsuppgifterna variera och därmed kravprofilen på 
lärarassistenten. 

Verksamheten ser mycket positivt på förslagen att tillsätta resurser för tjänster 
vid högstadieskolorna genom utbildningsnämndens budgetäskande för 2018. ” 

Arendet har behandlats i Förvaltningssamverkansgruppen och samråd har 
skett.

~ 
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Fërslag till beslut 
Fôresläs att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagen definition av 
begreppet lärarassistent genom denna utredning och lägger ansvaret hos 
skolornas rektorer att rekrytera lärarassistenter inom ramen för skolans budget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordf Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) oc 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Erik 
Ohlson (V), Lennart Gustafsson (L), Marie Ohlsson (S), Lova Necksten (MP) 
och Rune Kronkvist (S). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till tj änstemannaförslaget, samt 
att beslutet kompletteras med att-satsen; 

- Att Utbildningsnämnden tillåter att det i verksamheterna anställs 
lärarassistenter enligt utredningens definition. 

2:e vie ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget i sin 
helhet. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att sista delen i förslaget tas bort samt 
att punkt 2 stryks. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) ändringsyrkande om att sista delen i 

förslaget tas bort samt att punkt 2 stryks. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
bifaller föreliggande förslag avseende nya funktioner i skolan. 
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Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag 
gällande nya funktioner i skolan. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer föreliggande förslag avseende nya 
fiinktioner i skolan, med tillägget att utbildningsnämnden tillåter att det i 

verksamheten anställs lärarassistenter enligt utredningens definitioner, mot 
avslag. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag 
gällande nya funktioner i skolan, med tillägget att utbildningsnämnden tillåter 
att det i verksamheten anställs lärarassistenter enligt utredningens definitioner. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till ordföranden Lennarth Förbergs (M) förslag röstar ja 
och de som avstyrker röstar nej. 

Beslutande Ja Nej Avstår 
Lennarth Förberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf. (C) 
Silke Jacob (C) 
Lennart Gustavsson (L) 
J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S) 
Stefan Österhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindquist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 

><><1><><><>< 

><><><><><><
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Utbildningsnämnden 

Lova Necksten (MP) X 
Magnus Stridh (SD) X 
Linda Johansson (SD) X 

Omröstningsresultatet blir 8 j a-röster och 7 nej-röster. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag 
gällande nya funktioner i skolan, med tillägget att utbildningsnämnden tillåter 
att det i verksamheten anställs lärarassistenter enligt utredningens definitioner. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller förslag gällande nya funktioner i skolan. 
Utbildningsnämnden tillåter att det i verksamheten anställs lärarassistenter 
enligt utredningens definitioner. 

Reservationer 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) reserverar sig mot beslutet. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, Bitr F ch

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

M?) l fifi



~ RON N EBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 19(43) 
2017-10-19 

Utbildningsnämnden 

§ 138 Dnr 2017-000393 678 

Begäran om remissyttrande för planbesked gällande 
Rönnbäret 2, Bustorp, Ronneby kommun. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till svarsyttrande 
gällande remiss för planbesked avseende Rönnbäret 2. Syftet med ansökan 
gällande fastigheten Bustorp 1:38 är att detaljplanelägga ett område för bl a 
en förskola. I yttrandet anförs följ ande; 

”Planarkitekt Peter Robertsson presenterade för utbildningsnämndens 
presidium och tj änstemän, förslag till planprogram för bostäder och fórskola i 

södra Ronneby i april 2017. Programmets syfte Var att utreda möjligheterna för 
nya bostäder och ny förskola, ev flera i tre delområden söder om Ronneby - 

Risatorp, Bustorp och Droppemäla. 

Planprogrammet innehöll flera intressanta och tänkbara lokaliseringar av 
förskolor - kopplat till framtida utveckling av bostadsområden. Sett till en 
mälbild av Ronneby år 2035 bedömde utbildningsnämnden att 
utvecklingspotentialen var god i samtliga förslag. 

Kommunfullmäktige antog 2017-09-28 beslut att lokalisera en ny förskola med 
10-12 avdelningar, i det som idag är Sko gsgårdsskolans fastigheter. Beslut 
innebär en revidering av tidigare föreslagna Lokalutredning 2015. Genom detta 
beslut anser utbildningsnämnden att behoven inom upptagningsområdet är 
tillgodosett i ett kortare perspektiv. Vi menar att ett tillstånd till en så stor 
förskola som 12 avdelningar (150 barn) i Bustorp 1:38 är olämpligt ur 
integrations-perspektiv i nuläget. ” 

Fërslag till beslut 
Fôreslâs att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande svarsyttrande 
gällande remiss för planbesked avseende Rönnbäret 2. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 22€ Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Magnus Stridh (SD), Lova Necksten (MP), 
Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för Ronneby Alliansens förslag 
till ändringsyrkande, att följande text införs efter yttrandets tredje stycke ”. . ., i 

det som idag är Skogsgårdsskolans fastigheter” : 

”Det är naturligt att en eko-by kan innehålla enförskolajämte bostäder och 
seniorboende. En eko-by skulle vidga mångfalden av boendemiljöer och 
därmed öka Ronnebys attraktivitet som bostadsort. Utbildningsnämnden ser 
detta värde och vill inte att förskolan förbjuds genom att den inte tillåts i 

planen. 

Förskolan i centralorten är idag inrymd till stor del i hyrda lokaler. Även om 
förskolan i Bustorp 1:38 tillåts enligt plan och om Skogsgårds-förskolan byggs 
som planerat, ka inte någon risk för överetablering i kommunens egna 
fastigheter förutses under den tid vi nu kan överblicka. När kommunens planer 
på byggnation i Risatorp, Droppemåla och Ekenäs förverkligas kommer 
dessutom behov av förskola i den södra delen att uppstå varför det är viktigt 
att den tänkta platsen för förskola kvarstår i kommunens planarbete för 
området. 

Om förskolan i eko-byn tillåts och kommer till stånd så innebär det att det 
tryck som idag finns på kommunal förskola kan minska och det kommer att 
innebära att kommunen kan lämna verksamhet i hyrda lokaler. Någon risk att 
den planerade Skogsgårds-förskolan inte skulle behövas finns alltså inte. 

Om planen för eko-byn skulle reduceras så att en förskola tillåts endast med 
ett fåtal avdelningar som tillgodoser byns eget behov så uppstår risk ur 
integrationsperspektiv. Om den däremot blir större än byns eget behov så 
kommer det att finnas möjlighet även för föräldrar från füorthojden och 
Älgbacken att placera sina barn där. Då kommer den istället att bidra till en 
bättre integration. 

Utbildningsnämnden tillstyrker härmed planen, inklusive en förskola med 10- 
12 avdelningar. ” 

Ordföranden föreslår att Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till 
ändringsyrkande samt tillstyrker förslag till remiss för planbesked.

~ 
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2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall på tj änstemannaförslagets 
svarsyttrande. 

Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till tj änstemannaförslaget. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall till tj änstemannaförslaget. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall till Ronneby Alliansens förslag . 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att det föreligger två förslag; 
Ronneby Alliansens förslag till ändringsyrkande samt bifallsyrkande till 
tj änstemannaforslaget. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden 
bifaller Ronneby Alliansens förslag till ändringsyrkande. 

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit Ronneby Alliansens 
förslag till ändringsyrkande. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till Ronneby Alliansens förslag till ändringsyrkande röstar 
ja och de som avstyrker röstar nej. 

Beslutande Ja Nej Avstår 
Lennarth Förberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf. (C) 
Silke Jacob (C) 
Lennart Gustavsson (L) 

><ï><><><l><><
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J an-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) 
Stefan Österhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindquist (S) 
Rune Kronkvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda J ohansson (SD) 

><! 

><><><><><><>< 
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Omröstningsresultatet blir 8 j a-röster och 7 nej -röster. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla Ronneby Alliansens förslag till ändringsyrkande. Utbildningsnämnden 
tillstyrker härmed planen, inklusive en förskola med 10-12 avdelningar. 

Beslut 
Utbildningsnämnden tillstyrker härmed planen, inklusive en förskola med 10- 
12 avdelningar. 

Reservationer 
S-Gruppen, nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och Erik Ohlson (V) 
reserverar sig mot beslutet. 

Exp: 

Miljö- och Byggnadsnämnden 
Peter Robertsson, planarkitekt FK 
Inger Hjort, bitr Fch
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§ 139 Dnr 2017-000382 611 

Fërslag tiII fortsatt riktade insatser i Ronneby kommun - 

Samverkan med socialtjänsten. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för historiken i ärendet. Ronneby 
och Karlskrona har bedrivit ett gemensamt projekt SkolFam, mellan de båda 
kommunernas utbildnings- och socialförvaltningar under perioden under 
perioden 2014-06-01 - 2017-05-31. Under projekttiden har 19 elever deltagit i 

proj ektet. Åtta elever från Ronneby och elva från Karlskrona. 
Blekinge Kompetenscentrum har på uppdrag av de deltagande kommunerna 
skrivit en rapport om SkolFamprojektet. Rapporten visar att de inblandade är 
positiva till projektet. Det större fokuset och ökade samarbetet kring 
familj ehemsplacerade elever har varit positivt och har i några fall lett till stora 
positiva förändringar av barnens situation. Det strukturerade arbetssättet har 
lett till bättre och ökade kontakter mellan familjehem och skola och mellan 
socialtjänst och skola. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort anför följ ande i sitt yttrande; 
” De riktade insatserna vi ser ger positiva effekter av för familj ehemsplacerade 
barn kan fortsätta — men i annan form än SkolF am. l den samverkan som finns 
mellan skola och socialtjänst finns ett engagemang och intresse för att inom 
ramen för Råd-och Stödteamet fortsätta med riktade insatser för 
familj ehemsplacerade barn i en egen modell för Ronneby kommun. 

Modellen vi föreslår innebär att socialtjänsten överför medel motsvarande 0,5 
årsarbetare till RoS-teamet för en specialpedagogtjänst med uppdraget att följa 
upp barn som placerats i familjehem av Ronneby socialtjänst. 
o Uppdraget innefattar att ge råd, handledning och stöd för skolgången. 
o Målet med verksamheten är att samtliga barn ska klara grundskolan med 

behörighet till gymnasieskolan. 
o Fór barn placerade inom Ronneby kommuns skolor ges samma stöd som 

ingår i kompetensen hos ROS, dvs. kartläggning, handledning, stödsamtal 
av psykolog/socionom. Dessutom ska specialpedagogen kunna fungera 
som konsult till familj ehemssekreteraren. 

o För barn placerade utanför Ronneby kommuns skolor ges råd och 
rekommendationer för eleven och erbjudande om handledning till lärare. 
Detta för att andra huvudmän än Ronneby kommun enl. Skollagen, har 
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ansvar för allt stöd och anpassning inom sina skolor. 

Ett rimligt arbetsunderlag/volym är beräknat till ca 20 barn placerade i 

familjehem för specialpedago gen. 

o Tjänsten placeras inom Räd- och Stödteamet och ingår i den ordinarie 
personalstyrkan under ledning av RoS-teamets chef. 

o Uppföljning ska ske årsvis med redovisning till resp. nämnd. 
o F SS- Forum för samverkan mellan skola och socialtjänst föreslås följa 

samarbetet över åren. 
o Ingen utökning av resurser krävs då Såväl utbildningsnämnden som 

socialnämnden har budgetmedel avsatta till ändamålet 
o Vi föreslår att arbetsmodellen får namnet SURF - som står för samarbete 

mellan socialtjänst och utbildning i Ronneby med familj ehemsplacerade 
barn. ” 

Ärendet kommer även att behandlas i Socialnämnden under kommande vecka. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreslagna arbetsmodell till fortsatt 
arbete och samarbete med socialnämnden under kommande år. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros 
(S) , samt nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Silke Jacob (C). 

Yrkanden 
Mötesordf Tim Svanbereg (C) yrkar bifall till förslaget. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till förslaget. 

Nämndsledamot Silke Jacob (C) yrkar bifall till förslaget.
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Beslut 

Utbildningsnämnden antar föreslagna arbetsmodell till fortsatt arbete och 
samarbete med socialnämnden under kommande år. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 
Socialnämnden 
Sofia Wildros, chef R0S-Team 
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§ 140 Dnr 2017-000343 610 

Uppfôljning enligt internkontrollplan 2017: 
Personalförsörjning i grundskolan. Redovisning. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss uppger att man arbetar aktivt med att 
rekrytera lärare till skolorna i Ronneby. Trots detta när man inte upp till full 
behörighet. 

En högre andel lärare på lågstadiet, åk 1-3, har legitimation. Dessa uppgår till 
79,2% av antalet lärare. Mellanstadiet följer med 73,8% legitimerade lärare 
och slutligen har högstadiet 64,3 legitimerade lärare. 
På högstadiet finns idag lägst andel legitimerade lärare och högst andel på 
lågstadiet. 

Bedömning 
Jämfört med Riket har högstadiet i Ronneby svårt att rekrytera legitimerade 
lärare. I Ronneby har vi 10% lägre andel lärare med legitimation på högstadiet 
jämfört med Rikets kommunala skolor. Andelen lärare med legitimation åk 1-6 
är däremot bara något lägre än Rikets kommunala skolor. 

Utbildningsförvaltningen bedömer att genomförda rekryteringskvällar är 
effektiva och arbetar på att förfina konceptet ytterligare till våren 2018. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Lova 
Necksten (MP), Rune Kronkvist (S) och Lars Sager (M), samt ersättaren 
Helene Fogelberg (M).

~ 
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Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 
2017-10-19 

Sida 
27(43) 

Justerandes sign 

f)’ 
\ 

V’/I
I 

Utdragsbestyrkande



~~ ~~ RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(43) 
2017-10-19 

Utbildningsnämnden 

§ 141 Dnr 2017-000387 612 

TeknikColIege — Dâ, nu och i framtiden. Information och 
diskussion. 

Sammanfattning 
Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV, redogjorde inledningsvis för 
historiken för TeknikCollege tillkomst. Det har nu gått tio år sedan 
TeknikCollege erhöll certifiering. Självgranskning visade behov av en 
tydligare regional samverkan. Framgångsrika regioner har en regional 
processledare som arbetar for ökad samverkan i regionen. 
Inom TC Sydost anställdes Fredrik Gummesson som processledare och arbetar 
idag för hela regionen som utgörs av Karlshamn, Ronneby och Olofström. 
Tidigare har Karlskrona ingått men har sedan en tid valt att träda tillbaka. 
Diskussioner förs idag med Emmaboda om ev samverkan. 
Tio aktiva medlemsorganisationer står bakom TeknikCollege. Däribland IF 
Metall och Unionen. 

Processledare Fredrik Gummesson redogjorde för TC Sydosts organisation, 
sammansättningen av den regionala Styrgruppen samt den lokala styrgruppen i 

Ronneby. 
TeknikCollege Sydost arbetar kontinuerligt med att utveckla samarbetet mellan 
skola och arbetsliv. Syftet med detta samverkansarbete är att säkra 
kompetensförsörjningen i regionen. 

TeknikCollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, 
utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och 
kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Idag finns 25 godkända TC- 
regioner i Sverige. 

Certifierade utbildningar i Ronneby utgörs av fyra program; El- och 
energiprogrammet, Hantverksprogrammet, Teknikprogrammet och 
Industriprogrammet. 

Det finns tre inriktningsmål för att fler ska Välj a TC-utbildningar med mål- 
grupperna; l) Elever och föräldrar, 2) antagna elever samt 3) företag och 
organisationer. 

Nationellt ESF-projekt startar i oktober 2017. TC:s nationella 
handledarutbildning är godkänd av Skolverket. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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2017-1049 

Utbildningsnämnden 

Nytt samverkansavtal klart för perioden 2017-2021 och har undertecknats av 
Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner. 
TC Rikskonferens 2017 hålls den 8 november 2017 i Jönköping. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice_ ordf J an-Eric Wildros (S), nänmdsledamötema Lova 
Necksten (MP), Stefan Osterhov (S), Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ronny Mattsson, Skolområdeschef GyV 
Fredrik Gummesson, processledare TC Sydost 
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Utbildningsnämnden 

§ 142 Dnr 2017-000401 624 

Elevhälsans medicinska insatser (EMI). Halvârsrapport. 
Redovisning. 

Sammanfattning 
Bodil Östgård, verksamhetschef EMI, delgav nämnds-ledamöterna 
halvårsrapport om arbetet med rutiner för att säkerställa och förbättra 
patientsäkerheten. Internrevision av Skolläkare sker l h/vecka och möte hålls 
med styrgrupp en gång per månad. 
Under perioden 1 januari 2017 fram till den 21 maj 2017 har totalt 22 
avvikelser inkommit. Under år 2016 gjordes fyra Lex Maria. 
Utökning av skolläkartjänst har skett från 20 till 30 %. 

I anslutning härtill informerade Östgård om Crea Diem, en särskild 
undervisningsgrupp för elever med autism eller liknande problematik. 
Crea Diem använder sig av struktur och tydlighet, där man arbetar med rutiner, 
tydliga instruktioner såväl muntligt som skriftligt, förberedelser vid 
förändringar, ljudutj ämningssystem och ljus mm; samt kognitiv affektiv 
träning. 

Verksamheten har utmynnat i mycket bra resultat för berörda elever. 

Bedömning 
Efterfrågan har lett till ökat behov av platser, varfor behov finns av utbyggnad. 
Arende om utökning kommer att lyftas i Utbildningsnämnden framöver. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros 
(S) och nämndsledamötema Rune Kronkvist (S), Lova Necksten (MP) och 
Lars Sager (M). 
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Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 
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Bodil Östgård, Verksamhetschef EMI 
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Utbildningsnämnden 

§ 143 Dnr 2017—OO0400 610 

Uppföljning enl Utbildningsnämndens mål- och 
uppföljningsplan; Ronneby Kulturskola. 

Sammanfattning 
Suzi Koken Knutsson, chef för Ronneby Kulturskola, redogjorde för uppsatta 
mål for verksamheten; 

- Att bidra till integration av nyanlända barn och ungdomar. 
- Att fler instrument- och sångelever deltari samspel. 

Det första målet har delvis uppnåtts. Antalet nyanlända elever i Kulturskolans 
kurser uppgick under HT 2016 till tolv elever, under VT 2017 till tio elever. 
Antalet enskilda aktiviteter som kan leda till eller vars syfte är integration har 
varit tolv (ska uppgå till minst rio) under läsâret 2016/2017. 
Det andra målet har inte uppnåtts då andelen deltagande elever skulle vara 
minst 80%. Totalt har 65% instrument- och sångelever deltagit i någon form av 
samspel under läsåret 2016/2017. 
En revidering av målformuleringarna är under framtagning och kommer att 
behandlas i Utbildningsnämnden framöver. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Lars 
Sager (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 144 Dnr 2017-000396 61 O 

Redovisning enl Utbildningsnämndens mâl- och 
uppföljningsplan: Elever från Ronneby som väljer 
kommunens gymnasieskolor skall öka. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss uppger att andelen elever som söker våra 
gymnasieprogram har ökat från 75 % 2016, till 76 % 2017. 

Bedömning 
Under en period av ca 5 år har andelen elever ökat från ca 70-72% till dagens 
76%. Detta är frukter av kvalitetsutveckling på program HA, EK, TE där det 
varit tydligast (drar också med sig andra program). Lyckad marknadsföring 
och start av Flygteknisk utbildning är ett annat exempel. 

Utbildningsförvaltningen har som mål att presentera minst en bra nyhet om 
skolan i veckan i media vilket säkert också spelar in. Det som kan förbrylla lite 
är att de negativa bilder som också visats av olika händelser inte verkar spela 
någon roll. 
En orsak till detta är att vi alltid är väldigt transparenta gentemot media och 
gör många insatser för att skapa en god arbetsmiljö för alla på skolan. Bra 
relation till samtliga medier är också mycket viktigt. 

I anslutning härtill delgav Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV, en 
lägesrapport över sökbildning på gymnasiet, där bl a handelsprogrammet ser 
bra ut med 70 elever (av 90 platser). 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros 
(S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lars Sager (M), samt ersättarna 
Helene Fogelberg (M) och Jonathan Glader (C).

~ 
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Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Ronny Mattsson, skolomrâdeschef GyV 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 145 Dnr 2017-000405 005 

Framtagande av visions- och måldokument gällande 
digitalisering inom Utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. Förslag. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Krister Svensson informerade kring di gitaliseringen av 
skolans värld. Nuvarande IKT-strategi behöver utvärderas. Arbetet med 
revideringen sker parallellt med digitaliseringsarbetet. 

Mötesordf Tim Svanberg (C) redogjorde för förslag till framtagande av 
Visions- och mâldokument gällande digitalisering för Utbildningsnämndens 
verksamheter, för åren 2018-2022. Förslaget ska presenteras vid 
Utbildningsnämndens sammanträde i februari 2018. 
I förvaltningschefens förslagsskrivelse framgår även att nuvarande IKT- 
strategi utvärderas under våren 2018 samt anpassas till beslutad vision och 
mål. 

Förslag till beslut 
Föreslås att förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag till vision och 
mål för Utbildningsnämndens verksamheter gällande digitaliseringen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C) och nämndsledamot Lova 
Necksten (MP).
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
Vision och mål för Utbildningsnämndens Verksamheter gällande 
digitaliseringen. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Tobias Ekblad, tillträdande Fch 
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare 
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Utbildningsnämnden 

§ 146 Dnr 2017-000020 O26 

Personal och arbetsmiljöfrågor oktober 2017 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort kommenterade framtagen statistik över 
sjukfrånvaron inom Utbildningsförvaltningen. sjukfrånvaron har ökat en aning 
i förhållande till tidigare värden, men är fortfarande låg. 
Resultat från den pågående medarbetarenkäten avvaktas vad gäller 
arbetsmiljön. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J a_r_1-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Christer Stenström (M), Stefan Osterhof (S), Lova Necksten (MP), Rune 
Kronkvist (S) och Lars Sager (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Utbildningsnämnden 

§ 147 Dnr 2017-000021 602 

Kurser och konferenser oktober 2017 

Sammanfattning 
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens 
sammanträde. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 
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Utbildningsnämnden 

§ 148 Dnr 2017-000019 600 

Fôrvaltningschefens Rapporter oktober 2017 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Krister Svensson informerade om förändring i 

förfrågningsunderlaget gällande upphandling av digitalt IT-stöd för skolan 
fastställd av Utbildningsnämnden 2017-09-21. 

Samråd har skett med upphandlare på Kommunledningsförvaltningen och IT- 
enheten. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtagen BO-statistik över 
antal placerade barn i Ronnebys kommunala förskolor, kommunala fritidshem, 
barngruppemas storlek och utveckling; samt personaltätheten i förskolan. 
Vidare redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hjort för situationen inom 
förskolan. 
En något oroväckande rapport lämnas för oktober 2017, där 214 barn står på 
kö till plats inom 6 månader. Ingen av barnen i kön till Saxemara kommer att 
kunna erbjudas plats förrän nästa höst (augusti 2018). 
Vidare uppges i rapporten att 34 barn kan inte erbjudas plats inom 2 månader, 
50 barn kan inte erbjudas plats inom 4 månader. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfte fråga ang skolluncherna på 
Snäckebacksskolan och tidpunkt för servering. 

Svar kommer att förmedlas till Ohlson gällande skolluncherna via 
Kostenheten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar mötesordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Eric Wildros 
(S), nämndsledamötema Christer Stenström (M), Lars Sager (M) och Erik 
Ohlson (V). 
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Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Inger Hjort, bitr Fch 
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Utbildningsnämnden 

§ 149 Dnr 2017-000022 000 

Delgivningsärenden oktober 2017. 

Sammanfattning 
2016.135 - O47 

Skolverket: Beslutsmeddelande om återkrav ang Redovisning av statsbidrag för 
ökad undervisningstid för nyanlända elever i grundskolan 2016. 

2016.184 - 600 
Migrationsverket: Bekräftelse av ansökan gällande BIU Online; ansökan om 
ändring. 

2017.325 - 005 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-09-05, Stadshuset, Ronneby 
kommun (KS 8304:2017); Remiss - Betänkandet EU:s dataskyddsförordning 
och utbildnings-väsendet (SOU 2017:49). 

2017.408 - O05 
Lärarkåren på Kallingeskolan 7-9: Skrivelse ang it- och datorresurser. 

2017.370 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2017-09-04 Hobyskolan, Bräkne-Hoby, 
Ronneby kommun (Dnr Kl 102906-17) 

2017.371 - 114 

Polisanmälan ang stöld av släp 2017-09-08 Gynmasieskolan Knut Hahn (Dnr 
K1142319-17). 

2017.297 — l 14 

Polisanmälan ang skadegörelse 2017-09-21 Soft Center, Hus 3, Ronneby (Dnr 
Kl 189508-17).
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Utbildningsnämnden 

2017.357 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-09-28, Stadshuset, 
Ronneby kommun (KF 8357:2017); F yllnadsval till ny ersättare i 

utbildningsnämnden efter Lennart Gustafsson (L). Julia Gustafsson. 

2017.394 - 600 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-09-28, Stadshuset, 
Ronneby kommun (KF 8302:2017); Anhâllan om entledigande från uppdrag 
som ersättare i utbildningsnämnden, Kennet Henningsson (C). 

2017.105 -612 
TeknikCo11ege: Mötesnoteringar Lokal Styrgrupp Ronneby 2017-05-17 samt 
bilagor. 

20l7.lO5 - 619 
Skolinspektionen: Beslut avseende godkännande som huvudman för 
gymnasieskola vid Fria Läroverken i Karlshamns kommun. 

2017.316 - 6078 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-09-28, Stadshuset, 
Ronneby kommun (KF 8310:2017) ; Framtidens Skolor . 

2017.301 - 609 
Infobladet 2017, Nr 4, Utbildningskansliet. 

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2017-09-1 8 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2017-09-05, Stadshuset, 
Ronneby kommun (KS 8304:2017); Delgivninyinformation från 
Utbildningsnämnden avs uppföljning av Budget 2017 (Tertial 1).
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Utbildningsnämnden 

§ 150 Dnr 2017-000023 O02 

Delegationsärenden oktober 2017 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen taget delegationsbeslut 2017- 
06-21, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2017-03-29-—201 7- 
09-01, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2017-04-1 1——2017-08-28 
och delegationsbeslut for områdessamverkan Gymnasieskolan SFI, 
Skolområde GyV 2017-09-01—2017-09-20, cirkulerade under sammanträdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


