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Utbildningsnämnden 

§ 48 Dnr 2018-000172 041 

Uppfëljning av budget mars 2018. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos för mars, som visar en avvikelse på ca -7 911 Tkr. 
Merparten av underskottet, ca 6 300 Tkr, härrör från grundskolans 
verksamhet. I de kommentarer som cheferna gör för att förklara 
underskottet ser vi att ökade elevvolymer samt barn i behov av särskilt stöd 
är de poster som de lyfter fram som kostnadsdrivande. En fortsatt 
kartläggning av inkommande barn samt ökade kostnader för IKE och 
insatser hos företagshälsan bidrar också till underskottet. 

Bedömning 
Förvaltningschefen uppger att cheferna har gjort stora insatser för att nå en 
budget i balans. Bland annat genom att inte ersätta personal som slutat och 
avslutat anställning för elevassistenter. Man har inte heller satt in vikarier 
vid sjukdom. I de norra delarna av kommunen finns stora delar av 
underskottet för grundskolan, ca 2,2 Mkr. Detta förklaras genom att mer 
personal har behövts sättas in pg a ökade elevvolymer. Denna personal är 
ofta obehörig som behöver stöttas. Därtill finns många barn i behov av 
särskilt stöd. 

De äskanden som lades fram inför Budget 2018 gällande ökade 
elevvolymeri grundskolan, samt för bam i behov av särskilt stöd, totalt 19 
879 Tkr Visar sig vara korrekta. Av äskandena erhöll senare UN 9 O00 Tkr. 
En differens pâ 10 879 Tkr som i nuläget kan förklara stora delar av det 
pro gnosticerade underskottet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), samt 
nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 
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“ KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att redovisning av hur 
volymökningarna beräknas sker till Tertial 1. I redovisningen bör även ingå 
volymökningen vad gäller antal barn i behov av särskilt stöd. 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att förvaltningschefen får i 

uppdrag att återkomma med förslag på åtgärdslista till nästa 
nämndssammanträde. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan till nämndsledarnötema om 
dagens redovisning kan tas till protokollet. 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden lämnar sitt bifall till att 
redovisningen tas till dagens protokoll. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om nämndsledamötema 
ger sitt bifall till 1:e vice ordf Tim Svanbergs (C) yrkande om att redovisning 
av hur volymökningarna beräknas sker till Tertial 1 och att även volym- 
ökningen vad gäller antal barn i behov av särskilt stöd ingår. 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden lämnar sitt bifall till att 
redovisning av volymökningar sker till Tertial 1. 

Propositionsordning 3 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om nämndsledamötema 
ger sitt bifall till att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med 
förslag på åtgärdslista. 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden lämnar sitt bifall till att 
förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärdslista 
till nästa nämndssammanträde.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 
Redovisning av hur volymökningarna beräknas ske till Tertial l och att även 
Volymökningen vad gäller antal barn i behov av särskilt stöd ingår. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärdslista 
till nästa nämndssammanträde. 

Exp: 

Förvaltningschef Tobias Ekblad 
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden 

§49 Dnr 2018-000173 678 

Information gällande Framtidens skolor. 

Sammanfattning 
Kommunstrateg Tommy Ahlquist redogjorde inledningsvis kortfattat för 
projektet som kan sägas bestå av fem delar; 

- Ny 4-9 skola i kV Svarven 
- Snäckebacksskolan äk 4-9 
- Anpassning av F-3 skolorna 
- Förskola i södra Kallinge 
- Förskola i nuvarande Skogsgårdsskolan, 12 avd inkl Nattis. 

Den 10 april presenterades en ny reviderad tidsplan för kommunstyrelsen, 
vilken hänsköt ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
Projektet är framflyttat ca ett år. I den rev tidplanen bedöms den nya skolan i 

kv Svarven vara klar i maj år 2020. Snäckebacksskolans anpassning och 
ombyggnation till 4-9 skola bedöms vara klar år 2022. 
Betr den nya 4-9 skolan i kv. Svarven har upphandlingen stoppats. Det 
anbud som inkommit var betydligt högre än de medel som avsatts, varfor 
upphandlingen avbröts. Nästa upphandling blir i juni år 2018. 

Tillfälligt bygglov har givits. Ett överklagande har inkommit från 
Trafikverket och det är i nuläget oklart hur detta påverkar proj ektet. Kontakt 
har därför tagits med Trafikverket från ABRI:s sida för diskussion kring 
buller. 

Nytt beslut från kommunfullmäktige om ny tidsplan avvaktas. 
Detaljplanen för kv Svarven kan ej påbörjas förrän bygglovet vunnit laga 
kraft. Vad gäller idrottshall tillhörande kv Svarven kommer detta att tas i 

steg 2. Projektering av skolgården pågår hos ABRI och ny upphandling 
förbereds. Byggstart är planerad till januari år 2019 och beräknad byggtid 
uppges till ca 18 månader. 
Arbetet med förfrågningsunderlag gällande Snäckebacksskolan pågår och 
beräknas vara klar i augusti-september 2018. 

Då det gäller Sko gsgårdsskolan uppges tidsplanen vara flexibel. En rivning 
av nuvarande skolan förordas av Tekniska förvaltningen.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Privat aktör har visat intresse för nybyggnation av förskola i södra Kallinge. 
Parallellt ska blivande F-3 skolor anpassas. 

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 
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommunstrateg 
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare 
Dennis Roberteus, VD ABRI 
Zij ad Bico‚ arkitekt Tekniska förvaltningen 
Unni Johannesson, projektledare Tekniska förvaltningen

~ 
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§ 50 Dnr 2018-000111 403 

Begäran om remissyttrande gällande Förslag till 
havsplan för Blekinges kustkommuner. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort har framtagit förslag till remissyttrande 
gällande av Kommunstyrelsen utsänt förslag till ”Havsplan för Blekinges 
kustkommuner. Havsplanen är ett förslag till ändring av respektive kommuns 
översiktsplan. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden tackar för möjligheten att få yttra sig, men har inget att 
tillföra eller yttra sig i frågan, inom ramen för sitt Verksamhetsområden. 
F ôresläs att Utbildningsnämnden ställer sig bakom rubr yttrande som sitt 
eget svar till Miljö- och Byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun. 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom rubr yttrande som sitt eget svar till 
Miljö- och Byggnadsförvaltningen i Ronneby kommun. 

Exp: 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen 
Inger Hjort, bitr F ch
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Utbildningsnämnden 

§ 51 Dnr 2018—OOOO75 610 

Fôrtydligande avseende Avgiftsfri skola gällande 
utflyktsmat. Redovisning. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika F orss delgav nämndsledamötema 
återrapportering avseende förtydligande gällande utflyktsmat. Matsedel för 
utflykter delgavs. Utkörning kan ej beställas av vaktmästeriet. 

I framtaget förtydligande uppges följande; 
”Till utflykter kan enheterna beställa mat två veckor i förväg. Man kan välja 
mellan att beställa mat att tillaga som hamburgare eller korv, kall pastasallad 
med kyckling eller hämta dagens lunch på skolan. 

Alla mat hämtas i kostens kök. Enligt gränsdragningslistan så är 
kostenhetens uppdrag att leverera mat till matsalarna. Ingen utkörning ingår 
och detta går inte att beställa inom den kommunala organisationen. 

Skolans personal levererar, tillagar och serverar mat vid utflykter. Skolans 
personal ansvarar för att alla elever får rätt kost vid dessa tillfällen, vilket är 
särskilt Viktigt för elever med specialkost. 

Är eleverna på besök på annan skola eller deltar på idrottsevenemang i 

idrottshallen kan man äta på den skola man är. Då ska skolan meddela sitt 
kök vilka elever och tider de ska till annan skola. 

Kostenheten har en utflyktsmatsedel 
Mat som går att beställa är följande: 
o 2 st hamburgare med bröd, dressing, ketchup och en frukt 

2 st korvar att grilla med bröd, senap, ketchup och en frukt 
l st korv att grilla med bröd, senap, ketchup och en frukt 
Pastasallad med kyckling, dressing, smör och bröd 
Dagens lunch (varrnrätt, blandad sallad) 

Till samtliga måltider ingår vatten och/eller måltidsdryck. 
Kostenheten 160317

~
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Utbildningsnämnden 

Juridisk vägledning på Draftit 
Utflykter bör planeras väl så att de blir trevliga upplevelser för barnen eller 
eleverna, och så att olyckor och andra missöden undviks. Vårdnadshavarna 
bör informeras om att barnen eller eleverna ska göra en utflykt, och i Vissa 
fall kan det Vara aktuellt att få ett godkännande från vårdnadshavarna, 
exempelvis rörande huruvida en elev kan cykla i trafik eller liknande. 
Föräldrar betalar avgift för barnens vistelse på förskolan och på fritids. 
Eventuella kostnader i samband med utflykter betalas av förskola och fritids, 
inte av barnens föräldrar. 
Den svenska skolan ska vara avgiftsfri, vilket innebär att utflykter inte får 
innebära kostnader för eleven eller dennes föräldrar. 
De elever som inte kan eller vill följa med på en utflykt ska erbjudas 
undervisning i skolan istället. 
Se avsnittet En avgiftsfri skola i kapitlet Rätten till utbildning 

Livsmedelsverkets rekommendationer kring utflykter och utematlagning 
Skolelever på utflykt bör få lika bra mat som på skolan. Maten kan med 
fördel vara planerad som en del av skolans meny och om möjligt tillagas ute 
av skolans kökspersonal eller annan personal som fått tydliga instruktioner. 
Utflyktsmaten ska också vara säker att äta. Eftersom den kan innebära andra 
risker än det som serveras i skolan, bör systemet för egen kontroll även 
omfatta rutiner för utflykter och utomhusmatlagning. Personalen ska känna 
sig trygg genom att följa uppgjorda rutiner för säkerhet och spårbarhet. 
Maten för elever med allergi och överkänslighet bör märkas tydligt så att 
alla som är involverade i matlagning och servering är säkra på vem som ska 
ha vad. Viktigt är att det finns en praktisk lösning för alla som hanterar 
livsmedel att kunna tvätta händerna. 

Kostpolicv Ronneby Kommun 
Den totala varmhållningstiden av mat skall vara max två (2) timmar. 
Skollunchen ska serveras mellan kl. 11.00 - 13.00 och vid samma tidpunkt 
varje dag. Genom kontinuitet och regelbundenhet regleras aptiten på ett bra 
sätt och risken för småätande minskar. Samtidigt orkar barnen och eleverna 
med dagen och har även större möjlighet att prestera bra. 

Alla som arbetar med måltidsverksamhet ansvarar för att policyn efterlevs. 
Kostenheten, rektorer och enhetschefer inom äldreförvaltningen ansvarar för 
kvalitetssäkring och uppföljning 
Förskolan och grundskolan ska i så stor utsträckning som möjligt, sträva 
efter att använda måltiden som ett pedagogiskt verktyg. Det handlar om att 
öka barnens förståelse för vilken mat som serveras, var den kommer ifrån 
och hur den tillagas.
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Utbildningsnämnden 

Gränsdragningslistan 
Transporter utanför TF ordinarie område. (Utreds via 
vaktmästarutredningen) 
Beställning vid utflykt från utflyktsmatsedel meddelas 14 dagar innan. 
TF levererar kost utifrån skollagens krav (Samarbete kring utformning) ” 

Deltar i debatten 
I debatten deltag ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), närrmdsledamöterna 
Lars Sager (M), Erik Ohlson (V) och Rune Kronkvist (S), samt ersättaren 
Helen Fogelberg (M). 

Yrkanden 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) anser att transportproblemet med 
utflyktsmat bôr lôsas, då det i dagsläget finns en meny som inte kan 
användas. 

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall på 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S) förslagsyrkande. 

Beslut 

Redovisningen/Förtydligandet noteras till protokollet. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att lösa problemet och återkomma till 
Utbildningsnämnden med rapport. 

Exp: 

Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Kostenheten för kännedom. 

Justeräîçÿh
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§ 52 Dnr 2018-000133 624 

Fastställande av Patientsäkerhetsberättelse för 
värdgivare är 2018. 

Sammanfattning 
Bodil Östgård, verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, 
redogjorde för förslag till Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare år 2018. 
Av Patientsäkerhetsberättelsens sammanfattning framgår följ ande; 

”För elevemai förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola 
och gymnasieskola, ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta 
medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas 
utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska 
och psykosociala insatser ska det finnas tillgång till Skolläkare, 
Skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till 
personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. 

Elevhälsans medicinska insats ska bedrivas enligt grunderna i hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763) (HSL). 
Varje elev i grundskolan och grundsärskolan ska erbjudas minst tre 
hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara 
jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken 
erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade 
hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras under utbildningen i 

förskoleklassen. Elever erbjuds också hälsosamtal i årskurs l på gymnasiet. 

Den 1/1 2011 infördes en ny patientsäkerhetslag SFS 2010:659 och SOFSF 
2011:9. Syftet med den lag är att göra vården säkrare och att det skall bli 
enklare för patienter att anmäla felbehandling. 
Vårdgivare är den kommunala nämnd som ansvarar för elevhälsans 
medicinska del i kommunen. För Ronnebys del är det utbildningsnämnden. 
Vårdgivaren ansvar innebär bland annat följ ande: 
o Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och 

arbeta förebyggande för att förhindra Vårdskador. 
o Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser 
o Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för 

patientsäkerheten skall rapporteras till socialstyrelsen.
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Utbildningsnämnden 

0 Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i 

patientsäkerhetsarbetet 

Varje år (senast l mars) skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas där 
verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. 
Verksamhetschefen tillsammans med vårdgivaren leder patientsäker- 
hetsarbetet. Personalens kompetens och kunnande är en grundsten i 

patientsäkerhetsarbetet och i mötet med elever och vårdnadshavare. 
Personalen kan ta in synpunkter och klagomål och rapportera dessa vidare. 

Under året 2017 har bland annat följande åtgärder i syfte att förbättra 
patientsäkerheten gjorts: 
o Skolskóterskor deltar i att utveckla säkra rutiner 
o Metodbok (äldre) för elevhälsans medicinska insats finns. Karlskronas 

metodbok (ej helt aktuell) är inköpt. Promemorior (PM) används. 
o Skolskóterskor rapporterar in risker, tillbud och händelser enligt 

avvikelserutin 
o Identifiering av riskornråden inom elevhälsans medicinska insats har 

påbörjats genom bl.a. analyser av avvikelser 
o Regelbunden utbildning och kompetensutveckling erbjuds på individ- och 

gmppnivå 
o PMO (Profdoc Medical Office) är ett j ournalsystem för verksamhetsstöd 

och administrativt stöd. Kompetensutveckling avseende PMO har 
genomförts under året. 

o Lokala rutiner tas fram lópande inom det medicinska området 
o Det är alltid två skolsköterskor närvarande vid vaccinationer 
o Pâ amnodan av Utbildningsnämnden utförs internkontroller gällande 

dokumentation varje vecka. 
o På anmodan av Utbildningsnämnden kontrolleras alla mottagningar av 

medicinskt ledningsansvarig Skolsköterska en gång per år. 
o Pâ amnodan av Utbildningsnämnden redogör verksamhetschefen 

avvikelser som inkommit två gånger per år. ” 

Vidare uppger Bodil Östgård att 48 avvikelser inrapporterades under år 
2017, därav 38 gällande verksamheten i Ronneby. Övriga från andra 
verksamheter. Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har avslutat 
ärendena och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder. 
Avvikelserapporteringen syftar till att förbättra patientsäkerheten. 
6 avvikelser gällande arbetsbördan har inkommit. Ett Ökat antal hälsobesök 
och oplanerade besök noteras. Då klagomål inkommer sker åtgärder på tre 
nivåer; organisation, grupp och individ. 
Vad gäller Skolläkare har läkartiden utökats från 20% till 30%.
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Utbildningsnämnden 

Ôstgârd betonar behovet av öppen mottagning då ökning ses av psykisk 
ohälsa och självmordsbenägenhet. 
Vid nästa nämndssammanträde i maj kommer fördjupad information att 
delges utbildningsnämnden i samband med att förslag till ledningssystem 
och nytt basprogram behandlas. Ny metodbok för elevhälsan kommer också 
att presenteras. 

Förslag till beslut 
Föreslâs att utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till 
patientsäkerhetsberättelse för vårdtagare år 2018. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamôterna Lova Necksten (MP), Linda Johansson 
(SD), Lars Sager (M), Rune Kronkvist (S) och Erik Ohlson (V), samt 
ersättaren Ingrid Karlsson (S). 

Beslut 

Patientsäkerhetsberättelse för vårdtagare år 2018 fastställes. 

Exp: 

Bodil Östgård, verksamhetschef elevhälsans medicinska insats
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Utbildningsnämnden 

§ 53 Dnr 2018-000174 616 

Organisation av nyanländas Iärande. Fërslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekberg anför följande i sin förslagsskrivele; 
Under ett antal år har Ronneby kommun haft ett stort inflöde av nyanlända. 
Detta har satt hela kommunen, och Utbildningsförvaltningen i synnerhet, på 
stora prov. Sedan 2015 har Utbildningsförvaltningen bedrivit Start Ronneby, 
vilket var en central mottagningsenhet där en inledande bedömning 
genomfördes i form av kartläggning och introduktion av nyanlända bam. Då 
inflödet av nya barn var så pass stort skapades 2016 ytterligare en 
verksamhet, en särskild undervisningsgrupp, kallad Start Soft. Här 
undervisades elever innan de sedan, utifrån ålder, placerades permanent på 
våra skolenheter. 

Då det stora inflödet minskade något under 2017 så avvecklades Start Soft 
som särskild undervisningsgrupp. Inför budget 2018 äskade 
Utbildningsförvaltningen medel för att få fortsätta verksamheten Start 
Ronneby då prognosen visade på ett fortsatt inflöde av elever till våra 
verksamheter. Dock föll äskandet när budget beslutades i fullmäktige. 
Det visade sig att den prognos som låg till grund för äskandet för Start 
Ronneby var helt korrekt. 
Då antalet nyanlända som inte är kartlagda fortfarande kommer till vår 
kommun har vi inom befintlig ram skapat utrymme för den kartläggning som 
måste genomföras. Detta har av naturliga skäl påverkat och kommer att 
påverka det ekonomiska utfallet på ett negativt sätt. Vi är dock skyldiga att ta 
emot dessa elever på det sätt som styrdokumenten kräver. 
Den introduktion som fanns inom Start Ronnebys regi har upphört på grund 
av det ekonomiska läget. Introduktionen måste nu hanteras av respektive 
skola när eleverna kommer ut i klass. Då verksamheterna är pressade finns 
risk att introduktionen därmed blir bristfällig. 
På grund av att vi med stor sannolikhet riskerar att bryta mot skollagen och 
inte placerar eleverna inom lagstadgad tid är det av högsta prioritet att hitta 
hållbara lösningar. Dock bör dessa vara lösningar som kan fungera på sikt 
och även integreras i befintlig verksamhet samt innehålla en flexibilitet om 
det sker förändringar i prognoserna.
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Bedômning 
Fôr att kunna môta det existerande behovet men också bygga en Verksamhet 
som på sikt är hållbar och flexibel, samt möter våra nyanlända elevers behov 
på bästa sätt, föreslår vi därmed att vi skapar noder med så kallade 
förberedelseklasser. Detta är ett bättre alternativ jämfört med en centraliserad 
mottagningsenhet som Start Ronneby och en centraliserad särskild 
undervisningsgrupp som Start Soft. Fördelen med en förberedelseklass 
istället för en central mottagnings- och undervisningsgrupp är att elevernas 
delaktighet tas tillvara på ett bättre och tydligare sätt i ordinarie 
verksamheten. I en förberedelseklass ska den bedömning av elevens 
kunskaper som inledningsvis genomförs utgöra ett underlag för hur den 
fortsatta undervisningen kan organiseras, planeras och genomföras. 

Skolverket har fastslagit (Allmänna råden) att det som är avgörande för att 
lyckas gällande undervisningen av nyanlända är att samarbetet mellan 
personalen i förberedelseklassen och i den ordinarie undervisningsgruppen 
fungerar väl och det finns tydliga rutiner kan det påskynda elevens övergång. De lyfter också fram att undervisningen i förberedelseklassen ska så långt 
som möjligt, ifråga om såväl lokaler som verksamhet, bedrivas i nära 
anslutning till annan undervisning. Det är viktigt att lärare och ôvrig 
skolpersonal verkar för att den nyanlända eleven blir socialt delaktig, vilket 
skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande. Förutom den 
inledande bedömningen av elevens kunskaper (kartläggningen) så kan en 
nyanländ elev delvis ha sin undervisning i en förberedelseklass i upp till två 
år. I varje enskilt fall avgörs då hur mycket av undervisningen som ska ske i 

förberedelseklass och hur stor del som sker i ordinarie 
undervisningsgruppen. Undervisningen i förberedelseklassen ska upphöra så 
snart eleven bedöms kunna följa undervisningen i det ämnet i den ordinarie 
undervisnings gruppen. Det innebär att undervisningen i olika ämnen 
successivt flyttas över till den ordinarie undervisnings gruppen. Detta talar 
tydligt för att undervisningen av nyanlända bör göras i omedelbar närhet till 
en befintlig skolverksamhet. Det är då vi skapar de bästa förutsättningarna. 
Vi ser i nuläget att antalet nyanlända talar för att undervisningen organiseras 
i nära anslutning till fler än en skolenhet. 

Genom att införa förberedelseklasser ser vi också stora möjligheter att 
anpassa och organisera det behov av särskilt stöd som flera av dessa elever 
har, deras behov av studiehandledning på modersmålet samt undervisning på 
modersmålet. 

I skrivandets stund har Carina Ringtun, chef modersmålslärarna och 
mottagningsenheten, på uppdrag av förvaltningschefen påbörjat ett arbete i
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att ta fram ett förslag på lämplig organisation och geografisk placering av 
förberedelseklasser. Uppdraget ska rapporteras till förvaltningschef i maj 
201 8. 

Beräkning av kostnader 
Genom att införa förberedelseklasser anser vi att både kartläggningen och 
undervisningen (tidigare Start Ronneby och Start Soft) ska utföras inom den 
föreslagna verksamheten. Kostnadsberäkningarna är genomförda med 
hänsyn tagen till styrdokumentens lagkrav men också till tidigare 
beräkningar för Start Ronneby och Start Soft. Dock är behoven och 
omfattningen av antalet elever avsevärt mindre i skrivandets stund och ligger 
stabilt kring 20 — 24 elever pä kö. Dock är spridningen stor. Från 
förskoleklass till årskurs 9. 

För att kunna genomföra verksamheten på ett kvalitetssäkrat sätt behövs det 
en bemanning på sju personal, heltid. I denna personalgrupp behövs 
pedagoger, språkstödjare/studiehandledare på modersmålet och en pedagog som kartlägger nyanlända elever. Dessa ska sedan fördelas utifrån det förslag som tas fram av Carina Ringtun på förvaltningschefens uppdrag. 
Förutsättningen är att förberedelseklasserna startas upp i befintliga lokaler 
och att uppstart sker från och med juni 2018. 
Förutom personalkostnader ingår också kostnader för material, eventuella 
skolskjutskostnader och övriga kringkostnader. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden antar förslaget och föreslår; 

o att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra 
driftsmedel på 2 700 tkr under 2018 för att organisera utbildningen 
av nyanlända enligt bifogat förslag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamötema Lars Sager (M), Lova Necksten (MP) och 
Erik Ohlson (V).
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Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) och 22€ Vice ordf J an-Eric Wildros (S) 
yrkar bifall pâ föreliggande förslag gällande organisation av nyanländas 
lärande. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att viss justering av beslutets 
formulering sker. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag gällande organisation av 
nyanländas lärande. 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att tillföra driftsmedel på 2 700 Tkr under 2018 för att 
organisera utbildningen av nyanlända enligt bifogat förslag. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tobias Ekblad, Fch 
Carina Ringtun, chef Modersmålslärama För Kännedom
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§ 54 Dnr 2018-000132 4132 

Fastställande av förfrågningsunderlag gällande 
upphandling av djurfoder till Blekinge 
Naturbruksgymnasium. 

Sammanfattning 
Bo Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet, redogjorde för förslag 
till förfrågningsunderlag gällande upphandling av djurfoder till Blekinge 
Naturbruksgymnasium. Upphandlingen avser köp av djurfoder i bulk och 
småsäck. 

Fackliga representanter äger ej rätt att närvara under föredragningen. 

Förslag till beslut 
F öreslâs att utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till 
förfrågningsunderlag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledarnot Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Förfrågningsunderlag gällande upphandling av djurfoder fastställes. 

Exp: 

Bo Börjesson, chef Hoby Lant- och Skogsbruksenhet 
Bodil Forslund, rektor Blekinge Naturbruks gymnasium
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§ 55 Dnr 2018-000124 630 

Behov av nya förskoleplatser i Ronneby kommun. 
Fôrslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till insatser då det 
gäller behovet av nya förskoleplatser i Ronneby kommun. I sin 
förslagsskrivelse anför Hjort följ ande; 

”F örskolechefema i Ronneby och Kallinge har tillsammans presenterat 
underlag som visar på stor platsbrist uppkommen sedan hösten 2017. 
Aktuella siffror från förskolechefema visar att 49 barn inom Ronneby och 
Kallinge förskoleområden inte kommer att kunna placeras inom 4 månader. 
Situationen inför hösten är särskilt problematisk i Kallinge tätort. 
Utbildningsnämnden fick information om läget i förskolan vid sammanträdet 
i mars 2018. 

Vi lägger förslag på insatser som ger förskoleplats inom önskad tid, dvs. 
2 månader och med utbildningsnämndens mål om max 12 barn i 
smâbarnsgrupp och max 15 barn i syskongrupp. 
Insatsema är kortfattat förslag till: 
A. Personalförstärkningar - insatser för personalförsörjning 
B. Byggnationer - paviljonger - förskoleprojekteringar 
C. Längre sikt projekteringar - strukturinsatser 

De kortsiktiga, provisoriska lösningar som förskolan tvingats till för att klara 
efterfrågan under de senaste årens utökning av antalet barnfamilj er i 
kommunen, behöver arbetas bort med mer kostnadseffektiva lösningar - som 
även ger bättre länniljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för personal och 
chefer. 
Rekryteringen kommer att underlättas och vikariebehoven kommer inte att 
vara akuta - med nya, större förskolor byggda för ändamålet ges en större 
flexibilitet att klara tillfälliga vikariebehov. 

Skolinspektionen har i sin granskning pekat på förskolechefemas bristande 
möjlighet att sätta samman barngrupper på ett bra sätt.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

(ça! l



Sida 
. 

'i 

RONNEBY §(.)A1l\‘;l!\(I|).:l\1l';R.5.DESPROTOKOLL 23(61) 
I KOMMUN~ 

Utbildningsnämnden 

De långsiktiga lösningarna behöver prioriteras, samtidigt som nedläggning 
sker av verksamhet i de lokaler som använts som provisorier under flera år. l 
den "Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 
beräknades behoven av utbyggnad till 42 förskoleavdelningar fram till 
2021. I dagsläget ser vi inget som pekar på att behoven är lägre än vad som 
prognosticerades 2017. Snarare tvärtom. 

Under 2017 har förskolan i kommunen fått ett tillskott med 7 avd. 
Backaryd förskola har utökats med 1 avd. och Hallabro förskola har utökats med l avd. Hulta förskola i Ronneby har tillkommit med 6 avd. men med 
Igelkottens avd. överflyttad är nettot 5. Ingen minskning/nedläggning har 
kunnat genomföras av de provisoriska förskolorna, vilket betyder ett faktiskt 
tillskott motsvarande 7 avd. 

Behoven ökar - inflyttning- ökade födelsetal- yngre barn. 
De behov som nu påvisas genom att fler välj er att lämna barn till förskolan 
redan vid l års ålder, sker samtidigt som vi ser ett ökat födelsetal ger behov 
av ökat antal platser. 

I den ”Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 
var beräkningen att 85 % av samtliga 1-3 åringar behöver förskoleplats.E 
siffran behöver iusteras till 100 % om målet - plats i förskola på önskad tid 
ska hållas. 

Samtidigt behöver så små barn, vara färre än 12 (ifr småbarnsgrupp l-3 år) 
vilket ger behov av fler småbarnsavdelningar. Yngre barn kräver mindre 
barngrupp med samma personaltäthet och lokalyta. Om delningstalet sätts 
vid l 1 barn ger beräkningen matematiskt ett behov av ytterligare 
avdelningar. Se tabell. 

Tabellen är justerad med prognos för perioden 2018- 2023. Prognosen är 
densamma som används i planering för skolbehov i kommunen. I siffrorna är 
inte nedläggning av befintliga avd. inräknad.
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Justerandes sign 

*(dags/äget 87 förskoleavd. 2018-04-03) 

Vi ser behov av dels kortsiktiga lösningar i nuläget och långsiktiga, 
hållbara i linje med de som presenterats förra året 2017-02-06, i 

utredningen Strategisk plan för utbyggnad av förskolan iRonneby 
kommun. De långsiktiga kräver ändå beslut om projektering i närtid. 

A. Förstärkning av förskolans personalresurs 2018 
Generellt bedömer vi att budgeten för förskolan behöver utökas för att 
förstärka med personal pga den ökade vårdtyngden genom 
barngruppemas nuvarande sammansättning. Möjligheterna att under en 
kortare tid klara flera bam i samma lokaler ökar genom fler anställda. Vi 
vill prioritera småbarnsavdelningarna. Parallellt med detta vill vi 
förbättra möjligheterna att anställa och rekrytera personal till förskolan. 

B. ”Snabba lokallösningar” - paviljongeri anslutning till befintliga 
förskolor, _där så är möjligt. Ronnebyhus har möjliga lokallösningar i 
Kallinge. Aven byggnation och projektering kan inledas 2018 av 
lämpliga projekt. Se förslag på strategiska inriktningar. 

C. De långsiktiga lösningarna skulle förbättra barnens lärande och 
utveckling. De skulle förbättra arbetsmiljö för personal och 
förskolechefer, samt minska sårbarheten vid vikarie och 
personalrekrytering. Attraktiviteten att arbeta i Ronnebys förskolor ökar. 

Behov av avdelningar mot mål Prognos 
barnantal "F6 ér ‚ 

i 

Fristående Kommunal Behov Behov Avd Avd Avd. Behov av 
41-5 förskola förskola småbarn syskon SmåbarnMax Syskon Totalt utbyggnad ÄR år antal plac antal plac 40% 60% 11 Max 15 behov (ber 87)* 2018 1 722 250 1472 589 883 54 59 112 25 2019 1 757 250 1507 603 904 55 60 115 28 2020 1 768 

g 250 1518 607 911 55 61 116 29 2021 1 806 250 1556 622 934 57 62 119 32 2022 1 838 
í 

250 1588 635 953 58 64 121 34 
2023 1846 i 

250 1596 638 958 58 64 122 35 

Personalresurs Beskrivning Prel. kostnad 

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

1. Personalinsatser Höjning av personal- 4 mkr/år 
tatheten till 3.0 V1d samtliga 2 mkr för 2018 smabarnsavd. ‘j—"—— 
0,25 X 40 avd. 

2. Personalintroduktion Internutbildning av de Utbildningskostnader 
Intemutbfldnin Vikarier som bedöms interna kurser under g kompetenta för fasta terminerna deltid. 

tjänster Kostnad inom ram. 
3. Avlasta förskole- Förstärk resurser till 50 % tjänst 230 tkr 

chefers behov av personalpoolarbetet för att 
vikarieanskaffning avlasta förskolechefer 

B Snabba Beskrivning 
i 

Prel. kostnad 
lokallösningar 

l. Paviljonger Bygga ut bef. förskolor med l 383 tkr/år (e u från 
paviljonger/moduler Ronnebyhus) 
Romçbyhus 2 avd' mull 

o Personalkostnader 2 Mumrndalen - bygglov 10 ar. avd 6 ¿a utökad drift Extra T1d 11 man. färdigställande mm 3 000 tkr/år anpassningar Í Mindre ombyggnader för att . 

bef- lokaler eller möjliggöra arbete med fler InVeS.t?.mg/bygg 
. 

. _ utemrljo 500 tkr ut€m11J0€T grupper 1 förskolan. 
Permanenta skärrntak ute ex. 

2. Byggnation Utbyggnad av Junibacken 
. med 2 -4 avd. enl. plan från 

1 „ .
w Kaumge 

2012 Ritnin ar av TF finns Se -
. 

UN 012 O 6g1 4 84 
' Okad dnftskostnad- ' ' § ' 

personal mm. 2 avd. 
Modulen 2 avd. behålls under ca 3 000 tkr/år 
en Overgangspenod' Medel finns i budget. 
Ny förskola med 6 avd. byggs RefeT€1'1S0bj ekt 6 aVd- 
i Ellebäcken. Detaljplan Hulta 42 mkr - 

medger skolbyggnation. BaCkSÍPpan 30 mkr- 
(ev avveckling 3 avd.- 
drift -) 

3. Byggnation Utbyggnad av Espedalsskolan 
med fler törskoleavdelningar 

Justerandes sign ,- M u’ Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
2018-04-19 

central förskola 

Ronneby 
1-4 avd. Idag 5 avd. i 2 plan. 

(Utbyggnad S-parallellig F-3 
skola för ca 100 elever i 

Framtidens skola- projektet) 

Sida 

Projektet ger flera 
fördelar - snabbare 
lösning för fler 
grundskoleelever bl. a 

Lokallösningar längre sikt 
Utöver detta finns behov av strategiska, hållbara lösningar för en bättre och 
mera effektiv utbyggnad av förskola i Bräkne-Hoby, Saxemara och i 
J ohannishus. Se beskrivningar i ”Den strategiska planen”. I Bräkne-Hoby 
samt J ohannishus är föreslagen utbyggnad kopplad till befintliga 
verksamheter för effektivitet och skaltördelar. Driftsmedel finns till viss del 
redan i budget. 

C Lokallösningar Beskrivning Prel. kostnad 
Längre sikt 

1 
Byggnation Tillbyggnad alt nybyggnation av ' 

Bräkne_ Hoby Savannens förskola med 3- 4 
avd. inom befintlig tomt. 

2. Byggnation Avveckla Nyponhuset och bygg 
nya lokaler 4 avd. vid 

Ingår i beslut KF 
enl. Framtidens 
skola 

Ingår i beslut KF 
enl. Framtidens 
skola 

Justerandes sign Www! I 

Johanmshus 
Prästgârdens förskola, inom 
befintlig tomt. 

3. Byggnation Skogsgårdsskolan 12 avd. inkl. 
Ronneby Nattis. 

4. Byggnation Skolan anpassas till F -3 inkl 
Saxemara ökad kapacitet förskolan. 

5. Byggnation Förskola 10 avd. i södra delen 
Kalleberga av Kallinge 

Utdragsbestyrkande 

Ingår i beslut KF 
enl. Framtidens 
skola 

26(61)



~~ 
~~ 

’ 

Sida 
_ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(61) RONNEBY 2018-04-19 KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Föreslår att Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att begära 
driftsmedel av kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga 
personalinsatser under 2018 samt investeringsmedel med 500 tkr samt att 
begära proj ektering av listade projekt med prioritering under 2018. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Erik Ohlson (V) och Rune 
Kronkvist (S). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag om 
att föreslå kommunstyrelsen att begära driftsmedel av kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser under 2018 samt 
investeringsmedel med 5 00 tkr, samt att begära projektering av listade 
projekt med prioritering under 2018. 

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

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att begära driftsmedel av 
kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 
under 2018 samt investeringsmedel med 500 tkr, samt att begära 
projektering av listade projekt med prioritering under 2018. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tobias Ekblad, Feh 
Inger Hjort, bitr F ch

~ J 
› 
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Utbildningsnämnden 

§ 56 Dnr 2018-000165 619 

Begäran om yttrande gällande Ansökan om 
godkännande som huvudman för nyetablering av 
fristående gymnasieskolan NSJ Kompassen Gymnasiet AB i Ronneby kommun fr o m läsåret 2019/2020 (Dnr 
32-2018:1032). Förslag. 

Sammanfattning 
NSJ Kompassen Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen 
(Skolinspektionens dnr 32-2018:1032) ansôkt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola Vid NSJ 
kompassen i Ronneby kommun från och med läsåret 2019/2020. Ronneby kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansôkan i enlighet med 2 kap. 
Sé skollagen (2010:800). I yttrandet bör det framgå en beskrivning över 
vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som den 
planerade utbildningen kan leda till på lång sikt. Med lång sikt avses cirka 
fem till sex år. 

NSJ Kompassen Gymnasiet AB har hos Skolinspektionen ansökt om att from läsåret 2019/2020 få starta utbildningarna: 

Bygg- och anläggningsprogrammet (inriktning husbyggnad samt måleri). 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (inriktning bageri och konditori 
samt kök och servering) 
Ekonomiprogrammet (inriktning ekonomi samt juridik). 
Samhällsvetenskapsprogrammet (inriktning beteendevetenskap och 
samhällskunskap). 

Hotell- och turismpro grammet (inriktning hotell och konferens samt turism 
och resor), 

I ansökan redovisar NSJ Kompassen Gymnasiet AB att skolan fullt utbyggd kommer att tillhandahålla totalt 390 utbildningsplatser per år. 
Bedömning 
Ekonomiska konsekvenser

~ 
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Utbildningsnämnden 

Ronneby kommun har de senaste året aktivt utvecklat handels- och 
administrationspro grammet, ekonomiprogrammet samt byggprogrammet. 
Det har varit en medveten utvecklingsstrategi som medfört 
utvecklingskostnader i form av investeringar i lokaler, inventarier, externa 
föreläsare samt utbildningskostnader i form av förändringar av pro grammens 
innehåll. Kostnaden per elev på ekonomipro grammet är idag 92.600:-, att 
jämföra med riksprislistans 8l.400:- per elev. Den ökade kostanden är en del 
av en medveten utvecklingsstrategi som bygger på ett öka antal elever. En 
etablering av en friskola med ekonomiprogrammet och byggpro grammet 
riskerar att underminera den satsning som nu görs i kommunen. Om antalet 
elever minskar skulle det innebära att den kvarvarande verksamheten får 
bära större del av lokalkostnader än idag. 

Byggprogrammet, med inriktning husbyggnad, har drivit sedan hösten 2016. 
15 platser finns idag (l 3 elever). Ekonomprogrammet har 70 elever på 
programmets 90 platser. Gynmasieskolan Knut Hahn fyller därmed inte de 
platser som erbjuds idag. 

Organisatoriska konsekvenser 
Gymnasieskolan Knut Hahn erbjuder redan idag bygg- och 
anläggningspro grammet, ekonomipro grammet och 
samhällsvetenskapspro grammet. Av den historiska sökstatistiken att döma 
kommer inte gymnasieskolan Knut Hahn att fylla det förväntade antalet 
utbildningsplatser på ovanstående program. 

GKH samverkar ämnesintegrerat mellan programmen. Den strukturen 
riskerar att slås sönder om elevunderlaget minskar. 

Pedagogiska konsekvenser 
I tider av lärarbrist är vår bedömning att kvalitén för kommunens elever 
riskerar sjunka om flera aktörer ska konkurrera om ett fåtal lärare. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås överlämna yttrandet över ansökan från NSJ 
Kompassen Gynmasiet AB till Skolinspektionen.

~ 

Justerandessign r’ 
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Beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet över ansökan fiån NSJ 
Kompassen Gymnasiet AB till Skolinspektionen. 

Exp: 

Skolinspektionen 
Ronny Mattson, skolområdeschef 
Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

~ 
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Utbildningsnämnden 

§57 Dnr 2018-000121 619 

Begäran om remissyttrande gällande Ansökan frän 
Aspero Friskolor AB om godkännande som huvudman 
för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den 
fristående gymnasieskolan Aspero idrottsgymnasium i 

Karlskrona fr om läsåret 2019/2020 (Dnr 37-2018:225). 
Förslag. 

Sammanfattning 
Aspero friskolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående 
gymnasieskolan Aspero idrottsgymnasium Karlskorna i Karlskoma fr.o.m 
läsåret 2019/2020. Ansökan avser nationellt godkänd idrottsutbildning i 
hadnboll. Ronneby kommun har beretts möjlighet genom Skolinspektionen 
att yttra sig. 

Bedömning 
Bedömningen är att ringa konsekvenser av etableringen förutses för det 
kommunala skolväsendet i Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås avstå yttrande till Skolinspektionen i detta 
ärende. 

Beslut 

Utbildningsnämnden avstår yttrande till Skolinspektionen i detta ärende.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Exp: 

Skolinspektionen 
Ronny Mattson, skolområdeschef 
Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
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Utbildningsnämnden 

§ 58 Dnr 2018-000144 619 

Begäran om remissyttrande gällande Ansökan från NET 
Utbildning, Karlskrona Ekonomisk förening, om 
godkännande som huvudman för nyetablering av en 
fristående gymnasieskola, Karlskrona kommun (Dnr 32- 
2018:1175). Förslag. 

Sammanfattning 
NET utbildning Karlskrona ekonomisk förening har hos Skolinspektionen 
(Skolinspektionens dnr 32-2018: l 175) ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid NET i 

Karlskrona kommun från och med läsåret 2019/2020. Ronneby kommun har 
getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5§ skollagen 
(2010:800). I yttrandet bör det framgå en beskrivning över vilka 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som den 
planerade utbildningen kan leda till på lång sikt. Med lång sikt avses cirka 
fem till sex år. 

NET utbildning i Karlskrona ekonomisk förening har hos Skolinspektionen 
ansökt om att from läsåret 2019/2020 få starta utbildningarna: 

Ekonomiprogrammet (inriktning ekonomi). 
Hotell- och turismprogrammet (inriktning turism och resor) 
Naturvetenskapsprogrammet (inriktning naturvetenskap och samhälle) 

I ansökan redovisar NET Utbildning Karlskrona Ekonomisk förening att 
skolan fullt utbyggd kommer att tillhandahålla totalt 270 utbildningsplatser 
per år. 

Bedömning 
Ekonomiska konsekvenser 
Ronneby kommun har de senaste året aktivt utvecklat handels- och 
administrationsprogrammet, ekonomiprogrammet samt byggprogrammet. 
Det har varit en medveten utvecklingsstrategi som medfört

~ 
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Utbildningsnämnden 

utvecklingskostnader i form av investeringar i lokaler, inventarier, externa 
föreläsare samt utbildningskostnader i form av förändringar av pro grammens 
innehåll. Kostnaden per elev på ekonomiprogrammet är idag 92.600:-, att 
jämföra med riksprislistans 81 .400:- per elev. Den ökade kostanden är en del av en medveten utvecklingsstrategi som bygger på ett öka antal elever. En 
etablering av en friskola med ekonomiprogrammet riskerar att underminera 
den satsning som nu görs i kommunen. Om antalet elever minskar skulle det 
innebära att den kvarvarande verksamheten får bära större del av 
lokalkostnader än idag. 

Karlskrona kommun ligger inom pendlingsområde och de etableringar som 
görs där har därmed påverkan även på gymnasieskolorna i Ronneby kommun. 

Organisatoriska konsekvenser 
Gymnasieskolan Knut Hahn erbjuder redan idag ekonomiprogrammet och 
naturvetenskapspro grammet. Av den historiska sökstatistiken att döma kommer inte gymnasieskolan Knut Hahn att fylla det förväntade antalet 
utbildningsplatser på ovanstående program. 

GKH samverkar ämnesintegrerat mellan programmen. Den strukturen 
riskerar att slås sönder om elevunderlaget minskar. 

Pedagogiska konsekvenser 
I tider av lårarbrist är vår bedömning att kvalitén för kommunens elever 
riskerar sjunka om flera aktörer ska konkurrera om ett fåtal lärare. 

Kommuner/förbund som Ronneby kommun har samverkansavtal med 
Den demografiska utvecklingen och behovet att skapa en attraktiv och 
kostnadseffektiv gyrrmasieskola med hög kvalité, har föranlett kommunerna 
Karlshamn, Olofström och Ronneby att tillsammans ingå en 
översiktsförklaring om en fördjupad långsiktig samverkan mellan gymnasie- och gymnasiesärskolorna. 

Ett avtal finns också inom sydostregionens kommuner (Olofström, 
Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Växjö, Tingsryd, Emmaboda, Nybro och

~ 
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Utbildningsnämnden 

Oskarshamn samt Kalmarsunds gynmasieförbund samt med Skånes 
kommuner gälande samverkan om fritt sök. 

Statistiskt underlag 
1. Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren 

(år 2018-2023) 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2. Sammanställning över efterfrågade program i Ronneby. 

Ekonomiprogrammet Ekonomi JA-GKH 90 platser 
Naturvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap JA-G KH 90 platser 
Hotell- och turismprogrammet Turism och resor NEJ 0 

Ronneby kommun avser att även under läsâren 2018/2019 och 2019/2020 
erbjuda ekonomipro grammet och naturvetenskapsprogrammet. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås överlämna yttrandet över ansökan från NET Utbildning 
Karlskrona Ekonomisk Förening till Skolinspektionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och Erik Ohlson 
(V)-

/ 
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Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande yttrande efter vissa redaktionella 
ändringar. 

Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet över ansökan från NET Utbildning 
Karlskrona Ekonomisk förening till Skolinspektionen. 

Exp: 

Skolinspektionen 
Ronny Mattson, skolområdeschef 
Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 

k! 
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Utbildningsnämnden 

§ 59 Dnr 2018-000146 619 

Begäran om remissyttrande gällande Ansökan om 
godkännande som huvudman för särskild variant av 
gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd kommun fr o m lå 2019/2020. 
Academy om Music and Business Education Tingsryd 
AB. Förslag. 

Sammanfattning 
Academy of Music and Business Educations har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande som huvudman för särskild Variant av 
gymnasieutbildningen vid den fristående gymnasieskolan AMB Education i 

Tingsryd. Ansökan avser särskild variant inom ekonomiprogrammet. Den 
särskilda varianten är inom det estetiska området. Ronneby kommun har 
beretts möjlighet, genom Skolinspektionen att yttra sig. 

Bedömning 
Bedömningen är att ringa konsekvenser av etableringen förutses för det 
kommunala skolväsendet i Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås avstå yttrande till Skolinspektionen i detta 
ärende. 

Beslut 

Utbildningsnämnden avstår yttrande till Skolinspektionen i detta ärende.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Skolinspektionen 
Ronny Mattson, skolområdeschef 
Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 60 Dnr 2018-000145 619 

Beg'a'ran om remissyttrande gällande Ansökan från 
Academy of Music and Business Education Tingsryd 
AB, om godkännande som huvudman för 
riksrekryterande utbildning vid den fristående 
gymnasieskolan AMB Education, Tingsryds kommun 
(Dnr 37-2018:1149). Förslag. 

Sammanfattning 
Academy of Music and Business Educations har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning vid 
den fristående gymnasieskolan AMB Education i Tingsryd. Ansökan avser 
estetiska programmet med inriktning musik. Ronneby kommun har beretts 
möjlighet, genom Skolinspektionen att yttra sig. 

Bedömning 
Bedömningen är att ringa konsekvenser av etableringen förutses för det 
kommunala skolväsendet i Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås avstå yttrande till Skolinspektionen i detta 
ärende. 

Deltar i debatten 
I debatten deltog nämndsledamot Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Utbildningsnämnden avstår yttrande till Skolinspektionen i detta ärende.

~ 

Justerandes ¡sign WT Lg» I I 

Utdragsbestyrkande



?RONNEBY âânálgâ-:JÃRÄDESPROTOKOLL ÎËÎM) KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Skolinspektionen 
Ronny Mattson, skolområdeschef 
Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
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Utbildningsnämnden 

§ 61 Dnr 2018-000189 619 

Beg'a'ran om remissyttrande gällande Ansökan från Academy of Music and Business Education Tingsryd AB om godkännande som huvudman för en utökning 
av befintlig fristående gymnasieskolan AMB i Tingsryd 
fr om läsåret 2019/2020 (Dnr 32-2018:1172). Förslag. 

Sammanfattning 
Academy of Music and Business Educations har hos Skolinspektionen 
ansökt om att utöka den befintliga fristående gymnasieskolan vid AMB 
Education i Tingsryd. Ansökan avser ekonomiprogrammet med inriktningen 
ekonomi. Ronneby kommun har beretts möjlighet, genom Skolinspektionen 
att yttra sig. 

Bedömning 
Bedömningen är att ringa konsekvenser av etableringen förutses för det 
kommunala skolväsendet i Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås avstå yttrande till Skolinspektionen i detta 
ärende. 

Beslut 

Utbildningsnämnden avstår yttrande till Skolinspektionen i detta ärende 

Exp: 

Skolinspektionen 
Ronny Mattson, skolområdeschef 
Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare

~ 

Justerandes sign / 
. b, 

ata/Í 
Utdragsbestyrkande 

.IW
\



Sida i .i 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(61) *. RONNEBY 2018-04-19~ 
Utbildningsnämnden 

§ 62 Dnr 2018-000137 109 

Begäran om remissyttrande gällande Medborgarförslag 
avseende önskan om en Parkourpark i Ronneby. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2018-01-25 (Dnr 2017- 000757 109) genom 
kommunkansliet begärt utbildningsnämndens yttrande över 
medborgarförslag - Onskan om en parkourpark i Ronneby. 
Förslaget kommer från klass 2 på Skogs gårdsskolan, där elevernas 
diskussion utmynnat i ett medborgarförslag, en skrivelse om förslag till en 
parkourpark på parkeringen mellan Skogs gårdsskolan och Knut 
Hahnsskolan. 

Utbildningsnämnden anser, liksom eleverna, att det är viktigt med rörelse 
och bra lekytor och utrustning på skol gårdarna. Elevernas förslag om 
förläggning av parkourpark, är däremot inte genomförbar då föreslagna 
platser ingår i projekteringen av ”Framtidens skolor”. 

Vi kan inte ta ställning till om det är möjligt att genomföra byggnation av 
andra ytor än de som används av utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmåktiga avslå medborgarförslaget med hänvisning till detta svar. 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten (MP), Lars Sager (M), Christer Stenström (M) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar i enlighet med föreliggande 
tjänstemannaförslag till yttrande gällande Medborgarförslag om en

~ 
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KOMMUN VÄ 
Utbildningsnämnden 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att motionen anses besvarad med 
ovanstående yttrande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sitt yrkande om att ärendet ska 
avslås i enlighet med föreliggande tj änstemarmaskrivelse mot 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande om ärendet ska besvaras. 
Ordförande finner att utbildningsnämnden beslutat i enlighet med 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) förslag.. 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med ovanstående 
yttrande. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Inger Hj ort, bitr Fch
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§ 63 Dnr 2018-000155 600 

Begäran om remissyttrande gällande Medborgarförslag om att boken "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2" köps in och behandlas pâ förskolorna i Ronneby kommun. Förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2017-O6-21 (dnr 2017- 000404 109) beslutat att 
remittera rubricerade medborgarförslag till Utbildningsnämnden för vidare 
hantering. 

Signe Karlsson föreslår att boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 
2”, köps in och behandlas på förskolorna i Ronneby kommun. 
Medvetenheten om könsroller och de begränsningar det skapar för barnen 
behöver lyftas och personalen behöver fortbildning. 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande 
samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 
egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 
och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 
verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa 
och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och 
synliggöras i Verksamheten. 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 
dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former 
och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen 
för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet.
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Utbildningsnämnden 

I förskolans läroplan är genusfrågan viktig - vi är eniga med förslagsställaren om detta. Arbetet med HUR, dvs. med vilka metoder och på vilket sätt och med vilka medel arbetet ska genomföras, ansvarar dock varje förskola för 
under ledning av förskolechefen. 

Förskolans läroplan är dessutom aktuell för en Översyn under 2018. Detta kommer att innebära att förskolans kompetensutveckling inriktas på de 
förändrade skrivningarna i läroplanen under kommande år. 

Deltar i debatten 
I debatten nämndsledamot Lova Necksten (MP). 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget, med hänvisning till detta 
svar. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Inger Hjort, bitr F ch 
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Utbildningsnämnden 

§64 Dnr 2018-000156 610 

Redovisning enligt Utbildningsnämndens mål- och 
uppföljningsplan; Enkätresultat HT 2017 avs 
synpunkter skolan, elevers trivsel och studiero samt 
bra stöd av sina lärare. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för enkätresultaten HT 2017; 
Andel elever (av de som svarat pä enkäten) som svara att de alltid och oftast 
trivs bra i skolan. 
Eleverna i åk 3 trivs på skolan. Skolorna beskriver att de ständigt arbetar 
med värdegrunden på olika sätt. På rasterna har vi trivselledama som 
aktiverar de elever som vill delta. 
De flesta elever i åk 6 trivs på skolan. De elever som svarar sådär kan vara 
svåra att upptäcka genom endast observationer, utan det krävs att lärarna har 
en bra relation till sina elever. Lärarna uppger att de har kännedom om vilka 
elever det skulle kunna vara som svarat sådär och jobbar kontinuerligt med 
alla elever för trivsel i skolan. 

Andel elever (av de som svarat på enkäten) som svara att de nästan alltid och 
oftast får du tillräckligt med hjälp av lärarna i skolan. 
Skolan har mycket personalresurser vilket gör att det oftast finns minst två 
vuxna på lektionerna vilket gör att eleverna kan få den hjälp de behöver. Det 
är samtidigt svårt att tolka ett resultat som mäts under en dag. De yngre 
eleverna svarar ofta på hur man känt denna dag, vilket hade kunnat ge ett 
annat resultat en annan dag. Vi jobbar ständi gt för att varje elev ska känna 
sig sedd och hjälpt. 

Några skolor har ett lägre resultat och en förklaring till detta ser man då i 

flera lärarbyten, sjukskrivna lärare samt outbildade lärare eftersom 
rekryteringen av behöriga lärare är omöjlig i dagsläget. Även inflödet av 
clever anses var en faktor som påverkar, att ständigt skapa nya 
gruppkonstellationer tar tid och ibland fokus från skolarbetet.

~
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Utbildningsnämnden 

Andel elever som i elevenkäten anger att de känt sig mobbad eller utfryst 
I åk 3 sjunker för tredje året i rad denna andel. Då det är nolltolerans mot 
trakasserier och kränkande behandling är siffran ändå alldeles för hög. I åk 6 
ser vi en uppåtgående trend. 
Skolornas analys visar att det är främst på raster som kränkningar och 
mobbing sker. Korridorer på väg till/från rast och i köer (bl.a.) matköer där 
många elever samlas på en gång är utsatta platser. Via klassråd och elevråd 
görs eleverna delakti ga i detta arbete. Identifierat förbättringsområde från 
skolor är exempelvis, utanförskap och känsla av ensamhet. 

Enkätresultat åk 9 

I åk 9 är Svarsfrekvensen mycket låg, vilket gör att resultaten inte är 
analysbara. 2018 förväntas tätheten av datorer göra att vi har ett resultat som 
vi kan analysera. Diskussion fördes om att genomföra ny enkät under våren, 
men svårigheten att organisera detta utifrån det glesa antalet digitala verktyg 
på skolorna gjorde att vi rektorema beslöt att inte genomföra detta. 

Förslag till beslut 
Redovisningen ses som uppföljning i ärendet. 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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§ 65 Dnr 2018-000157 610 

Redovisning enligt Utbildningsnämndens mäl- och 
uppföljningsplan; Minskad undervisningstid för lärare 
7-9. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss delgav nämndsledamöterna redovisning 
avseende minskad undervisningstid för lärare äk 7-9. 
De lärare som arbetar 100% på Snäckebacksskolan undervisar 17-19 timmar 
plus 1 timme jour. 
På Kallingeskolan undervisar lärarna i snitt 18h, exklusive samlingstid 1h 
samt jourtid 1h. 

Bedömning 
Vi har inte, då elevtillströmningen varit stor fått ner undervisningstiden till 
17 h fôr samtliga lärare. Snittet ligger idag på cal 8h. 
Självklart är ökade elevsiffror något positivt, men det kommer att vara 
omöjligt att hålla målet gällande 17 h undervisningstid inom nuvarande 
budget. 

Vi behöver få fler lärartjänster, 2-3 stycken, for att kunna sänka 
undervisningstiden till 17h i snitt för lärare på våra 7-9-skolor. 
Inför 2018 äskades medel om 1.15 8tkr, vilket avslogs. Så ekonomiska 
resurser för förändringen har uteblivit. 

Äskande i Budget: 
Färre undervisningstimmar för hö gstadielärarna 

2017 2018 2019 
1 158 2 780 2 780 

Den 
tilldelning man fått av resurser räcker inte till för att få ner 
undervisningstiden till snittet 17h/lärare. Detta beror främst på elevökningar 
vilket lett till fler klasser per årskurs 

För att klara 17h/lårare skulle man antingen behöva tillföra tjänster eller 
skapa färre klasser/årskurs vilket får konsekvenser för t.ex. schema, ramtider 
och skoldagens sluttider. I ett scenario där man minskar antalet klasser 
medför detta att man även blir tvingad att göra nya och fler grupper för no,
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Utbildningsnämnden 

slôjd och hkk. Det kan i sin tur betyda att man behôver fler lärare i 

ovanstående ämnen. I dagsläget ser inte detta ut att innebära någon besparing 
och går därför inte att genomföra inom ram. 

På Kallingeskolan har man valt ett tak för antal elever i klasserna, Vilket har 
satts till 25, då många elever kräver anpassningar i undervisningen både 
språkligt och inlärningsmässigt. 

Skolorna har många elever med behov av stöd, vilket också medfört att man 
valt att prioritera ökad specialundervisning. Idag ligger man därför lite högre 
än beräknat gällande bemanningen av specialundervisningen. För att kunna 
möta det behov som finns skulle Vi behöva öka vår bemanning inom 
specialundervisningen ytterligare. 

En ökning som har gjort i verksamheterna är anställning av SVA-lärare. 
Behovet av undervisning i detta ämne har ökat de senaste åren. 

Förslag till beslut 
F ôreslâs att utbildningsnämnden tar redovisningen till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Erik 
Ohlson (V). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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Justerandes sign 

§ 66 Dnr 2018-000034 610 

Uppdrag gällande analys av Kallingeskolans läga 
resultat. Redovisning. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss och Marie Ekvall, rektor Kallingeskolan 
åk 7-9, delgav nämndsledamöterna analys gällande de låga resultaten. 
Det finns många olika variabler och orsaker som påverkar vilket resultat vi 
får i meritvärde utifrån olika årskullar. Ibland sammanfaller flera olika 
anledningar under ett och samma år, vilket då ger ett lägre resultat. 
De påverkansfaktorer som varit störst för den grupp som gick ut åk 9 i 
Kallinge Vt 2017 är: 

o Flera elever med stort behov av särskilt stöd. 
o F ler nyanlända elever som anlänt under åk 9. 
o En grupp som varit med om många lärarbyten och nya grupperingar. 
o Brist på tekniska verktyg. 

Omorganisering av klasser var tvungen att ske inför läsårsstart 2016/2017 på 
grund av de stora ökningama i elevantal. Eleverna organiserades om i fyra 
klasser från tre för att kunna ta emot fler elever i årskurs 9. Detta medför nya 
gruppkonstellationer samt lårarbyten. 
Lärarbristen/omflyttningar har gjort att kontinuiteten för eleverna under hela 
högstadietiden varit bristande. En del elever har bytt lärare i olika ämnen 
varj e läsår. Under läsåret hade skolan ett antal pedagoger som var nya vid 
läsårsstart och också ett antal pedagoger som avslutade sina tjänster för 
andra lärartjänster under läsårets gång. Detta drabbade även årskurs 9. 
Under årskurs 9 börjar nyanlända elever vid olika tidpunkter, för dessa 
elever att nå kunskapskrav för betyg i flertal ämnen blir en omöjlighet. 
Skolan är en del av elevens vardag och många andra faktorer runtomkring 
påverkar och inverkar ibland på elevens skolgång. 
I elevgruppen som gick ut år 9 vt 2017, och som finns bakom de siffror som 
presenteras, finns elever med stor social problematik. Detta arbetar vi med i 
skolan på olika sätt, genom samverkan med hemmen, socialtjänst, BUP och 
polis men också genom olika former av särskilt stöd. För varje elev skrivs en 
handlingsplan som vi sedan arbetar efter. 
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Ämnet engelska och idrott har varit två ämnen där det nu ställs mycket större 
krav på anpassningar. Simkunnigheten och kunskaperna i engelska är låga 
hos våra nyanlända elever helt enkelt för att de inte fått möjlighet att 
utveckla sina kunskaper gällande detta tidigare. Studiehandledningen har 
inte räckt till, utan de nystartsjobbare som finns i verksamheten och deras 
möjligheter att verka som språkresurser hade vi inte kunnat möta behovet så som Vi gjort. 
Många elever nådde inte kunskapskraven för E i matematik. Svårigheter i 
matematik för ett antal av eleverna var kända inför årskurs 7 och vi har på 
olika sätt arbetat för att möta dessa under högstadiet. 

Pågående insatser och behov 
Under läsåret 2017/2018 har vi haft môjlighet att starta upp grupper i 
engelska på nybörj amivå samt utökat möjligheten till extra simundervisning. 
Detta kommer att utvärderas under våren. 
Vi är nu en del av BIU Online, vilket fungerar mycket bra. Behovet av 
anställda som kan flera olika språk är fortfarande stort. 
Detta läsår har det varit mycket mer stabilt gällande kontinuiteten i 

personalen 
Under läsåret 2016/2017 anställdes en legitimerad och mycket erfaren SVA- 
lärare. Utan denna heltidstjänst, och därmed möjligheten att organisera SVA- 
undervisningen på ett bra och effektivt sätt, hade behovet av SVA inte kunnat 
mötas. 
Ungefär en tredjedel av skolans pedagogiska personal är obehörig, ungefär samma siffra fanns förra läsåret. För att höja kvaliteten och möjliggöra att 
obehörig lärare får stöttning i sitt arbete arbetar vi i ämneslag. 
Varje nyanställd behörig eller obehörig lärare får två mentorer; en för 
mentors- och värdegrundsuppdraget och en för ämnesuppdraget. 
I kvalitetsredovisningarna som genomförs i de olika ämnena kom den 
bristande tillgången på tekniska verktyg i skolan upp som en stor brist. Ett 
utvecklingsområde som Vi identifierat är att skolan, och pedagogerna, 
behöver förbättra sitt sätt att möta de elever som kan nå de högre 
kunskapskraven. Vi behöver arbeta mer med att öka elevernas motivation till 
skolan och till att vilja studera vidare.
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Att Kallingeskolan alltid har hafi lägre meritvärde än Snäckebacksskolan är 
inte sant enligt SCB:s statistik. 
Även screeningresultat i är 7 och 8 delgavs nämndsledamötema. Utifrån de 
resultaten och de förutsättningarna dessa elever hade, kan sägas att resultaten som redovisades i år 9 ändå var bra. 
Analys över påverkansfaktorer relaterade till Kallingeskolans låga resultat lå 
2016/2017 har gjorts. Meritvärdet för eleverna i årskurs 9 höstterminen 2017 
är nu 197. 

Deltar i debatten 
I debatten deltog ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eiic 
Wildros (S), nämndsledamot Erik Ohlson (V) och ersättare Helen Fogelberg 
(M)- 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Marie Ekvall, rektor Kallinge 7-9
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§ 67 Dnr 2018-000195 O05 

Dataskyddsombud fôr Utbildningsnämnden. Fôrslag. 
Extrainsatt ärende. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR) 
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen, 
som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer, träder i kraft den 25 maj 2018 
och ersätter dâ personuppgiftslagen. 

Personuppgiftsansvari g är den organisation (till exempel en kommunal 
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna 
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte 
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig. 
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de 
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska 
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att 
behandlingen utförs i enlighet med GDPR. 

Vissa personuppgiftsansvari ga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO). 
För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt 
att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och 
infonnationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan 
vara en konsult. 

Bedömning 
Fullmäktige har föreslagits besluta att kommunen förtiden 25 maj 2018 - 31 
december 2019 ska ingå ett avtal om att köpa DSO som tjänst av 
kommunalförbundet Sydarkivera, se dnr KS 201 8/ l 72. Beslut väntas i april 
2018. Förbundet anställer särskild personal under avtalstiden vilka utför 
uppgiften som DSO i Ronneby kommuns styrelse och nämnder. Då styrelsen 
och varj e nämnd utgör en personuppgiftsansvarig måste såväl styrelsen som 
nämnderna utse den som Sydarkivera tillhandahåller som DSO. Sydarkivera 
har angett att Anders Danielsson finns tillgänglig som DPO till och med den 
15 augusti 2018. Därefter kommer uppgiften att övertas av Therese J igsved
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Fërslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta att utse Anders Danielsson, 
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25 
maj 2018 till och med 15 augusti 2018. 

Utbildningsnämnden föreslås besluta att utse Therese J igsved, 
kommunaltörbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16 
augusti 2018 till och med 31 december 2019. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamot Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att utse Anders Danielsson, 
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25 
maj 2018 till och med 15 augusti 2018. 

Utbildningsnämnden beslutar att utse Therese J igsved, kommunalförbundet 
Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16 augusti 2018 till och med 31 december 2019 

Exp: 

Kommunalförbundet Sydarkivera 
Infonnationssäkerhetssamordnaren 
Anders Danielsson 
Therese J i gsved
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Utbildningsnämnden 

§ 68 Dnr 2018-000021 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor april 2018 

Sammanfattning 
Under punkten personal och arbetsmiljöfrågor fanns inte något att redovisa 
utöver vad som framkommit under andra ärenden detta protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK
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Utbildningsnämnden 

§ 69 Dnr 2018-000023 602 

Kurser och konferenser april 2018. 

Sammanfattning 
Till utbildningsnämnden har inkommit inbjudan till politiker och 
tjänstemannautbildning i ANDT (Alkohol, narkotika, dopning, tobak) den 
15 maj 2018 på Soft Center. 
Från Länsstyrelsen, Blekingesamverkan, har inkommit inbjudan till 
kunskapsdag om opioider. Ett led i länets drogförebyggande arbete. 
Kunskapsdagen hålls den 25 maj 2018 på Ronneby Brunn. 

I anslutning härtill informerade ordföranden Lennarth Förberg (M) kring kommande nämndssammanträden. Nästa ordinarie sammanträde är 
inplanerat 2018-05-17 och är öppet för allmänheten. 
Ett arbetsmöte hålls 2018-05-31 och är inte öppet för allmänhet eller media. 
Ett Verksamhetsbesök planeras för nämndsledamötema 2018-06-04. 
Närmare information kommer att skickas ut snarast möjligt. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamot Lars Sager (M). 

Beslut 

Infonnationen och inkomna kursinbjudningar noteras tas till dagens 
protokoll.
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Utbildningsnämnden 

§ 70 Dnr 2018-000022 600 

Fërvaltningschefens Rapporter april 2018 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad infonnerade kort kring erhållna statsbidrag 
gällande ökad jämlikhet (2,4 Mkr) och ”J ämlikhetsmiljonen” (3,9 Mkr). 
Vidare informerade Ekblad från rekryteringskvällen som anordnats den 11 
april 2018 på Gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby. 
Avslutningsvis redogjorde förvaltningschef Tobias Ekblad för rekrytering av 
förskolechef, omflyttning av rektorer i Listerby, J ohannishus, Bräkne-Hoby 
och Saxemara; samt utannonserade tjänster gällande biträdande rektorer. 
Rekryteringsarbete pågår då antalet medarbetare per chef i nuläget är för 
stort till antalet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamötema Lars Sager (M), Lova Necksten (MP) 
och Christer Stenström (M). 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, F ch
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Utbildningsnämnden 

§ 71 Dnr 2018-000025 000 

Delgivningar april 2018 

Sammanfattning 
2018.153 -114 

Polisanmälan angående olaga intrång på Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby 
kommun. (Dnr K2 1 6240- l 8.). 

2018.62 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för Lärarlönelyftet för hösten 2017. 

2018.67 - O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för handledare i Läslyftet i förskolan läsåret 
2018/2019 (Dnr 8.1.2-2018:O003644). 

2018.112 — O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag till karriärtjänster för lärare 2018/2019 
(förstelärare). 

(Dnr 2018:OOO7611.) 

2018.152 -114 
Polisanmälan/Tilläggsanmälan gällande stöld på Gymnasieskolan Knut Hahn, 
Ronneby kommun. (Dnr K208307-l8). 

2018.176 — 114 
Polisanmälan angående stöld genom inbrott 2018-03-16 på Hobyskolan, 
Ronneby kommun. (Dnr K3 l 7213 -18.) 

2018.183—114 
Polisanmälan angående stöld genom inbrott 2018-03-21 på Snäckebacksskolan, 
Ronneby kommun. (Dnr K332748-18).
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2018.184 -114 
Polisanmälan angående skadegörelse, ringa genom brand 2018-03-20 på 
Espedalsskolan, Ronneby kommun. (Dnr K-328253-18). 

2018.64 - 606 
Skolinspektionen: Beslut gällande uppföljning av Skolinspektionens beslut om 
att lämna anmälan till Ronneby kommuns klagomålshantering. 

2018.207—616 
Utbildningsförvaltningen: Uppdrag gällande organisation av nyanländas lärande. 

2018.206 — 617 
Utbildningsförvaltningen: Uppdrag gällande barn och elever i behov av särskilt 
stöd. 

2018.3 - 623 
Skännklipp 2018-04-03: ”Skolbuss av vägen norr om Bräkne-Hoby, 
Björkerydsvägen”. Foto: Henrik Friberg. 

2018.3 - 623 
Utbildningsförvaltningen: Kompl Checklista vid tillsyn av Skolskjutsar - 
Kallinge Taxi. 

2018.86 - 630 
Skolinspektionen: Beslut gällande uppföljning av Skolinspektionens beslut om 
att lämna anmälan till Ronneby kommuns klagomålshantering. 

2018.196 — 630 
Utbildningsförvaltningen: Tillsynsprotokoll från kontroll vid fristående förskola 2018-03-19 - Yrvädrets förskola, Listerby.
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Utbildningsnämnden 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 2018-03-19 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Information från PostNord om att lza-klasstjänst med leverans över natten 
finns kvar.
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§ 72 Dnr 2018-000024 002 

Delegationer april 2018 

Sammanfattning 
Delegationsliggare Ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2018-03-15- 
201 8-03-21, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2018-02-23- 
2018-03-27, delegationsbeslut för Skolområde GYV (SFI) 2018-03-01 och 
delegationsbeslut för Råd- och Stödteamet (ROS) 2018-03-14 ; cirkulerade under nämndssammanträdet.
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