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Sammanträdesprotokoll
2012-09-20
Utbildningsnämnden

Kunskapskällan, Soft Center, Ronneby 08.30 – 16:15
Ajournering kl 10.30 – 10.45 för kaffe och 12.00-13.00 för lunch

Plats och tid:

Beslutande

Lennarth Förberg (M), ordf. §§106-115,117-119
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Åsa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) §§106-115,117-119, ordf.
§§116,120-125
Saleh Sakhnini (C)
Kristoffer Sjölander (FP)

Jan-Eric Wildros (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson (V)
Anna-Mi Kullman (SD)
Ewa Karlsson (S), tjä.ers.
Kent Karlsson (M), tjä ers. §§ 116,120-125

Per Ericsson (RP), tjä. ers.
Övriga deltagare

Kent Karlsson (M), ers. §§ 106-115,117-119
Kathrin Nilsson (KD), ers.
Kerstin Johansson (FP), ers.
Ulf Löhbern, lärarförbundet §§106-120
Anders Thomsson, lärarnas riksförbund

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, kvalitetsstrateg
Laila Karlsson, nämndssekreterare
Carina Andersson, IKT-pedagog §§106,119
Ingrid Hansson, kvalitetssamordnare, §§117-118
Fredrika Ter-Borch Bjurek, §§117-118
Erika Hallberg, verksamhetsledare §106
Therese Bohnsack, utb.handl./studievägled. §106

Utses att justera:
Lennarth Förberg, Tim Svanberg och Jan-Eric Wildros
Justeringens plats och tid:

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2012-09-28, kl 09.00.
Sekreterare:

Laila Karlsson

Paragrafer:

Ordförande:

Lennarth Förberg

Tim Svanberg

§§ 106-115, 117-119

§§ 116,120-125

106 – 125

Jan-Eric Wildros

Justerande:
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2012-09-20

Datum för anslags uppsättande:

2012-10-01

Datum för anslags nedtagande:

2012-10-23

Förvaringsplats för protokollet:

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen,
Stadshuset, Ronneby

Underskrift:

Laila Karlsson, nämndsekreterare
Justeras
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Innehållsförteckning
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Sid

§106

Presentation av Kunskapskällan, Soft Center

3

§107

Fastställande av utbildningsnämndens delegationsordning 2012

4

§108

Budgetuppföljning Tertial 2, 2012

5

§109

Internbudget för hösten 2012, reviderat förslag

6

§110

Internbudget 2013 - Diskussion och inriktning

7

§111

Förslag till interna mål och nyckeltal för utbildningsnämnden.
Diskussion

8

§112

Komplettering av utbildningsnämndens mål till kommunfullmäktige

9

§113

Förslag att upphäva nu gällande skolplan för Ronneby kommun

11

§114

Förslag att upphäva nu gällande styrtal för förskolan i Ronneby
kommun

12

§115

Val av ledamöter i arbetsgrupp för ledamöter i Ronneby kommuns
Internationella Strategi

14

§116

Utredning angående enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby
kommun, förlag om ersättningsnivåer (återremiss)

15

§117

Möjligheten till stimulansundervisning för högpresterande elever,
särskilt utredningsuppdrag KF, budget 2012

18

§118

Redovisning av pedagogiska resultat läsåret 2011/2012

20

§119

Förslag om införande av ”1:1” lösningar, särskilt
utredningsuppdrag KF, budget 2012

21

§120

Översättning av information till olika språk i skolan/förskolan

23

§121

Personal – Arbetsmiljöfrågor

24

§122

Kurser och konferenser

25

§123

Förvaltningschefens rapporter

26

§124

Delgivningsärenden

27

§125

Delegationsärenden

30

___________
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Dnr 2012.59-639
§ 106 – Kunskapskällan, Soft Center
Presentation
Verksamhetsledare Erica Hallberg och utbildningshandläggare/studievägledare
Therese Bohnsack presenterar Ronneby Kunskapskällas verksamhet för
utbildningsnämnden.
Kunskapskällan är en kommunal verksamhet, ett lärcenter, som kommer att bli en
egen enhet under kommunstyrelsen (idag ligger verksamheten under
näringslivsenheten). Lärcentret erbjuder utbildningar för vuxna, företag och
organisationer och även inom kommunens verksamhet där utbildningsenheten har
ett samarbete med kunskapskällan. Lärcentret arbetar med många olika universitet
och högskolor i landet.
Utbildningarna sker oftast via en tv-skärm (videokonferens).
Exempel på utbildningar:
Förskoleprogrammet, ca 70 st från Ronneby går detta program.
Distansläsning, där tentorna görs på lärcentret, ca 110 studenter.
Lärarbehörighet.
Pedagogiska utbildningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Saleh Sakhnini
(C), Tim Sjölander (C) och Erik Ohlsson (V).
Ordförande Lennart Förberg (M) ser gärna att utbildningsnämnden sprider
information om Kunskapskällans verksamhet.
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
_________

Exp:

Verksamhetsledare Erica Hallberg, Kunskapskällan
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.9-002
§ 107 – Fastställande av utbildningsnämndens delegationsordning
2012
Utbildningsnämnden antog nuvarande delegationsordning 2011-01-20, § 2.
Mot bakgrund av ändringar i skollagen och den nya
ledningsorganisationen behöver delegationsordningen revideras.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås att anta upprättat förslag till ny delegationsordning att
gälla från dagens datum.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik Wildros
(S) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Ledamot Erik Ohlson (V) yrkar att § 2 på sidan 3 i föreslagen
delegationsordning stryks. Utbildningsnämnden bör ta beslut om kurser
och konferenser, studieresor m.m. för förtroendevalda.
Punkterna 8.1 och 8.2 på sidan 14 i delegationsordningen bör också ligga
under utbildningsnämnden.
Ordförande Lennart Förberg (M) föreslår nämnden att bifalla förslagen
delegationsordning för utbildningsnämnden.
Beslut
Utbildningsnämnden avslår ledamot Erik Ohlsons yrkande och beslutar att
fastställa upprättat förslag till ny delegationsordning för utbildningsnämnden att
gälla från dagens datum.
_________

Exp:

Samtliga rektorer/förskolechefer
Skolområdescheferna
Fch Tommy Ahlquist
Akten

Justeras
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Dnr 2012.4-041
§ 108 – Budgetuppföljning Tertial 2, 2012
Nämndsledamöterna har tagit del av rapport från budgetuppföljning tertial 2 –
2012.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för budgetuppföljning tertial 2, som
visar på ett resultat på ca 270 tkr i underskott.
Tommy Ahlquist redogör också för framtagen resultaträkning för
utbildningsnämnden.
Områdescheferna har fått uppdraget att se över sin verksamhet och Tommy
Ahlquist påpekar att förskolan har en svår situation att hantera.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Erik Ohlson
(V) och tjänstgörande ersättare Per Ericsson (FP).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad budgetuppföljning
för tertial 2, 2012 för utbildningsnämndens verksamhet och noterar
budgetredovisningen till protokollet.
__________

Exp:

Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Fch Tommy Ahlquist
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande

5(30)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2012-09-20

Dnr 2012.4-041
§ 109 – Reviderat förslag till internbudget för hösten 2012
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för reviderat förslag till internbudget för
hösten 2012.
Utbildningsförvaltningens budget är densamma men den har ändrats så att den
överensstämmer med den nya ledningsorganisationen som trädde i kraft
2012-07-01.
Budgeten för rektorsområdena är borttagen och fördelade till de nya enheterna.
Hela administrationen ligger under skolområdeschefernas ansvar. IKT-pedagogerna
ligger under förvaltningschefens ansvar och ROSteamet som en egen enhet.
Justeringar och vissa ombokningar kommer att behöva göras under resten av 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan-Erik Wildros (S) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att fastställa föreslagen internbudget för hösten 2012.
_________

Exp:

Ekonomienheten + internbudget för hösten 2012
Kommunstyrelsen
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.4-041
§ 110 – Internbudget 2013
Diskussion och inriktning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet.
Budgetberedning inför 2013 har hållits.
Diskussion vad gäller satsningar inför år 2013 bör ske i de politiska grupperna i
utbildningsnämnden inför nämndens sammanträde i oktober.
Följande punkter är viktiga att ta ställning till inför internbudget 2013:
• Situationen i förskolan
• Lärarlegitimationen, medel på centrala fördelningar
• Pengar till kompetensutveckling
• Fler elever till friskolorna medför troliga förändringar för grundskolan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik Wildros
(S) och Rune Kronquist (S).
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen och diskussion om
internbudget 2013 enligt ovanstående punkter kommer att ske framöver
först och främst i de politiska grupperna.
_________

Exp:

Ekonomienheten
Fch Tommy Ahlquist
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.48-600
§ 111 – Förslag till interna mål och nyckeltal för utbildningsnämnden
Diskussion
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Utbildningsnämndens interna mål ska vara klara till novembersammanträdet.
Sammanfattning
Förutom de statliga målen i skollag och läroplan finns flera kommunala mål.
Kommunfullmäktige har begärt att nämnderna ska redovisa mål som ansluter till de
av kommunfullmäktige övergripande visionerna.
Utbildningsnämnden fastställde 2012-08-16 mål för sina verksamheter att redovisa
till kommunfullmäktige.
För det interna arbetet behövs mål och nyckeltal. Idag finns redan ett antal
beslutade mål för verksamheterna att arbeta efter.
I ett försök att samla dessa, på ett sätt som ansluter till mallen för
kommunfullmäktiges mål finns sammanställning enligt följande:
•
•
•
•

Grönmarkerade mål sid 1-2 är fastställda mål till kommunfullmäktige
Blåmarkerade sid 3-4 är förslag till interna mål för nämnden
Orangemarkerade mål sidan 5 är beslutade i internkontrollplanen för 2012
Lilamarkerade mål sidan 5 är mål för KPC beslutade av nämnden för 20122013

Nämnden har tagit del av ovanstående sammanställning på dagens sammanträde.
Måldiskussion förs och vissa ändringar görs i sammanställningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik Wildros
(S), Saleh Sakhnini (C), Kristoffer Sjölander (FP), Tim Svanberg (C) och Erik
Ohlson (V).
Beslut
Utbildningsnämnden noterar diskussionen och de ändringar i
sammanställningen som görs på dagens sammanträde.
__________
Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Akten
Justeras

Utdragsbestyrkande
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§ 112 Komplettering av utbildningsnämndens mål till
kommunfullmäktige
Ledamot Jan-Erik Wildros (S) anser att utbildningsnämnden bör komplettera sina
mål till kommunfullmäktige. KPC:s (kulturpedagogiskt centrum) verksamhet bör
också vara med i kommunfullmäktiges mål.
Beslut om nämndens mål (8 stycken) till kommunfullmäktige fattades i augusti.
Ordförande Lennarth Förberg (M) anser att KPC är en viktig verksamhet men att
KPC inte behöver vara med som ett kommunfullmäktigemål utan som ett internt
mål inom utbildningsnämndens verksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik
Wildros (S), Tim Svanberg (C) och Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Jan-Erik Wildros (S) yrkar att utbildningsnämnden kompletterar sina mål till
kommunfullmäktige med följande mål:
Barn och unga som växer upp i Ronneby kommun ska ha rätt till rika och
likvärdiga möjligheter till eget skapande och konstnärliga upplevelser av hög
kvalitet. Barn och ungas individuella mångfald kräver att det erbjuds en bredd av
olika konstnärliga ämnesområden med hög tillgänglighet.
Ordförande Lennarth Förberg (M) föreslår nämnden att avslå Jan-Erik Wildros (S)
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledamot Jan-Erik Wildros yrkande och på sitt
eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Den som vill bifalla Jan-Erik Wildros yrkande röstar ja, den som inte vill röstar nej.
Vinner nej har utbildningsnämnden beslutat bifalla Lennarth Förbergs förslag.
Omröstningsresultat
Beslutande
Lennarth Förberg
Kjell GG Johansson
Christer Stenström
Åsa Evaldsson
Tim Svanberg
Justeras

Ja

Nej
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Beslutande
Saleh Sakhnini
Kristoffer Sjölander
Per Ericsson
Jan-Erik Wildros
Ewa Karlsson
Rune Kronkvist
Marie Ohlsson
Stefan Österhof
Erik Ohlson
Anna-Mi Kullman

Ja

Nej
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Omrösningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej-röster.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Lennarth Förbergs förslag, att avslå
Jan-Erik Wildros yrkande, det vill säga att inte komplettera målen till
kommunfullmäktige med ytterligare mål gällande KPC.
___________

Exp:

Utbildningsenheten
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.60.600
§ 113 – Förslag att upphäva nu gällande skolplan för Ronneby
kommun
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Sammanfattning
I tidigare skollagstiftning fanns krav på att kommunen skulle upprätta en skolplan;
”De politiskt ansvariga i kommunen har ett övergripande ansvar för skolan i
kommunen. Därför skall kommunfullmäktige i varje kommun i en skolplan visa hur
skolverksamheten i kommunen skall utvecklas och förändras både på kort och lång
sikt. Av skolplanen skall särskilt framgå hur de riksgiltiga mål som riksdagen och
regeringen har ställt upp i de nationella måldokumenten skall uppnås i just den
kommunen”
I den nya skollagen 2010:800 är detta krav avskaffat.
Nu gällande skolplan antogs av kommunfullmäktige i december 2000 och
kommunfullmäktige har i beslut (KF § 161/2002) 2002-11-12 beslutat att ge
förlängd giltighet åt skolplanen att gälla tillsvidare.
Mot bakgrund av den nya skollagstiftningen och kommunens nya sätt att arbeta
med mål- och nyckeltal och uppföljningar av dessa, samt önskvärdheten i att
begränsa målträngseln inom utbildningsverksamhetens område föreslår vi att
utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att
upphäva skolplanen för Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att
upphäva skolplanen för Ronneby kommun.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik
Wildros (S) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att
upphäva skolplanen för Ronneby kommun.
__________
Exp:

Kommunfullmäktige
Kvalitetsstrateg Inger Hjort
Akten
Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.4-041
§ 114 – Förslag att upphäva nu gällande styrtal för förskolan i
Ronneby kommun
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade KF § 147/2007 i förslag till budgetramar och
planeringsdirektiv att:
”Vid beräkning av personalkostnaderna ska nämnden utgå från en personaltäthet
som för förskolan inte är lägre än 5,0 barn per årsarbetare och högst 5,2 barn per
årsarbetare. I personalmåttet inräknas förskollärare och barnskötare.”
I KF § 308/2011 ändrades detta s.k. styrtal till lägst 5,0 barn per årsarbetare och
högst 5,7. Beräkningen av styrmåttet görs den 15 oktober årligen och avser ett
genomsnitt för personaltätheten i de kommunala förskolorna.
Styrmåttets vara eller inte vara har diskuterats under dessa år. Budgeten är tilldelad
inför kalenderåret, beräkningarna av barnantalet den 15 oktober innebär prognoser
som naturligt kan slå fel. En viktig påverkansfaktor för utnyttjande av förskoleplats
är vårdnadshavarnas sysselsättning, dvs. hur arbetsmarknaden ter sig.
Vår erfarenhet är att de kommunala förskolorna ökar sin beläggning med 10-15%
under perioden augusti – juni.
Innebär ett överskridande av styrmåttet i oktober med automatik att tilläggsanslag
kan begäras och erhållas? Kommer en ev. resursförstärkning i rätt läge med tanke
på arbetsbelastningen?
Budgettilldelningen styr ytterst det antal tjänster som är möjligt att använda till
förskolan och annan verksamhet.
Redovisning av antalet tjänster i förskolan rapporteras årligen till SCB, i likhet med
grundskolan, per den 15 oktober.
Utbildningsnämnden har 2012-08-16, beslutat att följa kvaliteten i förskolan genom
fastställda mål och nyckeltal. I det sammanhanget är gruppstorlek och
personaltäthet medel, för att nå målen men inte mål i sig.
Nämnden får månatliga rapporter om antalet barn och personal inom den
kommunala förskolan. Förvaltningen följer genom månadsvisa möten med
förskolecheferna utvecklingen och kan då också omfördela personal genom beslut
av skolområdescheferna och förskolecheferna.
Slutsatsen blir att ”styrtalet” inom förskolan satt av kommunfullmäktige, tjänat ut
som styrinstrument. Budgeten för kalenderåret är den styrande och nämnden följer
kvalitetsutvecklingen genom andra instrument, mål och nyckeltal.
Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
utbildningsförvaltningen för vidare utredning. Kommunfullmäktiges beslut §
Justeras

Utdragsbestyrkande
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147/2007 och § 308/2011 bör ställas i relation till förslaget och kommunjuristen bör
se över ärendet innan beslut fattas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik Wildros
(S) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen
för vidare utredning. Kommunfullmäktiges beslut § 147/2007 och § 308/2011 bör
ställas i relation till förslaget och kommunjuristen bör se över ärendet innan beslut
fattas.
_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Kvalitetsstrateg Inger Hjort
Kommunjuristen
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.40-69
§ 115 – Val av ledamöter i arbetsgrupp för ledamöter i Ronneby
kommuns Internationella Strategi
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-20, § 188 att en internationell
strategi skall skrivas fram för Ronneby kommun.
Johan Sandevärn som är Ronneby kommuns internationella samordnare
föreslår att arbetet med att formulera en internationell strategi ska utgå från
två arbetsgrupper, en bestående av tjänstemän och den andra av politiker.
Vardera grupp utgörs lämpligen av 6-10 personer, först och främst
personer med ett intresse för frågorna och som arbetar strategiskt.
Förslag till beslut
Ordförande Lennarth Förberg (M) föreslår nämnden att välja två representanter från
utbildningsnämnden för att representera utbildningsnämnden i arbetsgruppen
Ronneby kommuns internationella strategi.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), Erik Ohlson (V) och Tim
Svanberg (C).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att välja ledamöterna Kjell GG Johansson (M) och
Jan-Erik Wildros (S) som representanter för utbildningsnämnden i arbetsgruppen
Ronneby kommuns internationella strategi.
_________

Exp:

Kommunledningsenheten
Kjell GG Johansson
Jan-Erik Wildros

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.8-630
§ 116 – Utredning angående enskilt driven pedagogisk omsorg i
Ronneby kommun - Förslag om ersättningsnivåer (återremiss)
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade §308/2011 att ge utbildningsnämnden i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att ökat användande av enskilt
driven pedagogisk omsorg i Ronneby.
Kommunfullmäktige har, 2010-05-27 § 150, fastställt riktlinjer för enskilt
driven pedagogisk omsorg i Ronneby med ersättningsbelopp kopplade till
placerade barns åldrar och vistelsetider.
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-08-16, § 99.
Följande åtgärder för att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg
föreslogs då;
1.
Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2.
Införa fler omsorgsnivåer
3.
Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
4.
Öka informationsinsatserna
Utbildningsnämnden beslutade under § 99/2012 att återremittera ärendet
till utbildningsförvaltningen för vidare utredning gällande förslag om
ersättningsnivåer avseende enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby
kommun enligt följande;
- Att tjänstemännen återkommer med förslag till ersättningsnivåer och
gränsdragningar som innebär högre ersättningsnivå oavsett åldersfördelningen
hos barnen.
- Att de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget redovisas utifrån några
olika gruppsammansättningar.
- Att en jämförelse av ersättningsnivåer i grannkommunerna och i riket
redovisas.
Utbildningsnämnden har tagit del av förslag till nya ersättningsnivåer
enligt bilaga 2 (i utsända handlingar) samt jämförelser med andra
kommuner enligt bilaga 3 (i utsända handlingar).
Bedömning
Hittills har endast en (1) person startat verksamhet med enskilt driven
pedagogisk omsorg i kommunen.
En ökad användning kräver självklart en ökad tillgång till
verksamhetsformen.

Justeras
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Nytt förslag:
För att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg är följande faktorer
viktiga:
1.
Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år
2.
Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar
3.
Öka informationsinsatserna
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Tim Svanberg (C), ledamöterna Jan-Erik
Wildros (S), Erik Ohlson (V) och Marie Ohlsson (S).
Yrkanden
Ordförande Tim Svanberg (C) föreslår nämnden att besluta enligt nytt
förslag om nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 i utsända handlingar.
Ledamöterna Jan-Erik Wildros (S) och Erik Ohlson (V) yrkar att nämnden
ska besluta enligt nu gällande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och på ledamöterna Jan-Erik Wildros
och Erik Ohlsons yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens
förslag.
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkänns:
Den som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja, den som inte vill röstar nej.
Vinner nej har utbildningsnämnden beslutat bifalla Jan-Erik Wildros och Erik
Ohlsons yrkande.
Omröstningsresultat
Beslutande

Ja

Kjell GG Johansson
Christer Stenström
Åsa Evaldsson
Kenth Carlsson
Tim Svanberg
Saleh Sakhnini
Kristoffer Sjölander
Per Ericsson
Jan-Erik Wildros
Ewa Karlsson
Rune Kronkvist
Marie Ohlsson
Stefan Österhof
Erik Ohlson
Anna-Mi Kullman

X
X
X
X
X
X
X
X

Justeras

Nej

X
X
X
X
X
X
X
Utdragsbestyrkande
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Omröstningsresultatet blir 9 ja-röster och 6 nej-röster.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar enligt nytt förslag om nya ersättningsnivåer
enligt bilaga 2 i utsända handlingar.
__________

Exp:

Kommunfullmäktige + bilaga 1-3
Inger Hjort, kvalitetsstrateg
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.14-611, 2012.13-612.
§ 117 Möjligheten till stimulansundervisning för högpresterande elever
Särskilt utredningsuppdrag från kommunfullmäktige, budget 2012
Utbildningsnämnden har tagit del av kvalitetssamordnare Inger Hanssons och
förvaltningssamordnare Thore Aronssons förslag.
Inger Hansson redogör för ärendet.
Bakgrund
Särskilt uppdrag från kommunfullmäktige enligt §308/2011.
I den nya skollagen från 2010 betonas i kap3 § 3 alla elevers rätt att utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det gäller inte bara elever med
svårigheter som har rätt till stöd utan också Elever som lätt når de kunskapskrav
som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling. I kommentarerna till lagtexten framhålls att elever som lätt når
kunskapskraven eller har speciella talanger har rätt till individanpassad
undervisning och uppmuntran för att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Vid
resurstilldelning måste hänsyn tas till detta.
I vår nya läroplan, Lgr 11, står det i kap 2: Läraren ska ta hänsyn till varje enskild
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin
förmåga.
Enligt dessa styrdokument skall alltså varje lärare individualisera sin undervisning
så, att både elever med svårigheter får stöd och elever med goda
studieförutsättningar får stimulans och utmaningar. I många fall upplever lärarna att
man arbetar intensivt med elever med svårigheter men har svårt att räcka till för de
högpresterande som också behöver bekräftelse och utmaningar.
Nacka kommun arbetar efter styrdokumenten och har gjort en egen utredning år
2009 ; Maximal utveckling för alla – Hur möter skolan elever med goda
studieförutsättningar? I utredningen lyfter man bland annat vad forskningen säger
om högpresterande och särbegåvade barn.
Förslag till beslut
För att skolorna i Ronneby kommun ska få igång ett arbete med
stimulansundervisning för högpresterande elever föreslås följande:
Steg I
Inspirationsföreläsning för alla pedagoger och ledning
-

Värdegrund/förhållningssätt
Kunskap/metoder/idéer
Aktuell forskning

Steg II
En särskild öronmärkt pott till de båda skolområdena för grundskolan under 2013
och 2014.
Justeras

Utdragsbestyrkande
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-

Förslagsvis 250 kkr/område och helår med start 2013. Totalt 1 miljon för 2013 0ch
2014.
Varje skola ska kunna rekvirera resurser ur denna pott mot beskrivning av hur man
tänker arbeta och sprida sina erfarenheter till andra skolor i Ronneby kommun.
Nämnden får avrapportering 2 gånger/år .
Uppföljning december 2013.
Slutrapport december 2014.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik
Wildros (M), Marie Ohlson (S) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta följande:
För att skolorna i Ronneby kommun ska få igång ett arbete med
stimulansundervisning för högpresterande elever föreslås följande:
Steg I
Inspirationsföreläsning för alla pedagoger och ledning
-

Värdegrund/förhållningssätt
Kunskap/metoder/idéer
Aktuell forskning

Steg II
En särskild öronmärkt pott till de båda skolområdena för grundskolan under 2013
och 2014.
-

-

Förslagsvis 250 kkr/område och helår med start 2013. Totalt 1 miljon för 2013 0ch
2014.
Varje skola ska kunna rekvirera resurser ur denna pott mot beskrivning av hur man
tänker arbeta och sprida sina erfarenheter till andra skolor i Ronneby kommun.
Nämnden får avrapportering 2 gånger/år .
Uppföljning december 2013.
Slutrapport december 2014.

Nämnden beslutar också att översända ärendet till budgetberedningen 2013
eftersom förslaget inte kan inrymmas inom utbildningsnämndens nuvarande
rambudget.
__________
Exp:

Kommunfullmäktige
Budgetberedningen 2013/Ekonomienheten
Samtliga rektorer/förskolechefer, Skolområdescheferna
Fch Tommy Ahlquist
Kvalitetssamordnare Ingrid Hansson, Förvaltningssamordnare Thore Aronsson
Akten
Justeras
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Dnr 2012.55-609
§ 118 – Redovisning av pedagogiska resultat läsåret 2011/2012
Kvalitetssamordnarna Ingrid Hansson och Fredrika Ter-Borch Bjurek redogör för
pedagogiska resultat i Ronnebys skolor läsåret 2011/2012. Ingrid Hansson har
sammanställt resultaten för grundskolan och Fredrika Ter-Borch Bjurek för
gymnasieskolan.
Sammanfattning
I grundskolan skiljer sig pojkars och flickors resultat och generellt så ökar
skillnaden. Andel elever med fullständiga betyg har ökat, men det största problemet
är att många saknar betyg i 8 eller flera ämnen. Det är en stor andel elever som inte
får godkänt och medelbetygen är låga i SO- och NOämnen. Grundskolans svagaste
punkt är högstadiet.
I gymnasieskolan blir resultaten bättre, trenden går uppåt och Ronneby kommun
ligger bra till jämfört med övriga Sverige (räknat andel elever i procent som är
behöriga till högskolan).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), ledamöterna Jan-Erik Wildros
(S), Åsa Evaldsson (M), Kristoffer Sjölander (FP) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Utbildningsnämnden noterar redovisningen till protokollet.
_________

Exp:

Ingrid Hansson
Fredrika Ter-Borch Bjurek
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.4-041
§ 119 – Förslag om införande av ”1:1”lösningar inom
utbildningsförvaltningen
Särskilt utredningsuppdrag från kommunfullmäktige, budget 2012
IKT-pedagog Carina Andersson redogör för ärendet.
Sammanfattning
Nämndsledamöterna har tagit del av förslag till införande av så kallade 1:1
lösningar (en dator/elev) inom utbildningsförvaltningen.
Förslaget är en följd av ett särskilt utredningsuppdrag som kommunfullmäktige
beslutade om § 308/2011.
IKT-strategi (information, kommunikation, teknik) för Ronneby kommun
fastställdes 2010 av utbildningsnämnden och ska vara ett övergripande dokument
för att säkerställa den digitala kompetensen för samtliga verksamheter inom
utbildningsenheten.
IKT-pedagog Carina Andersson har tillsammans med IKT-pedagog Jesper Rehn
upprättat förslag till införandeplan 1:1 inom utbildningsförvaltningen.
Tre förslag till 1:1 lösningar har IKT-pedagogerna tagit fram:
Förslag 1 – Leasingavtal på 3 år.
Förslag 2 – Leasingavtal med olika långa avtalsperioder (3-2- och 1 år).
Förslag 3 – Köpa datorer.
Förslag X – Olika verktyg (ex.vis dator, surfplatta, smartphone, kamera,
videokamera) köps in och förvaras på vagnar så att eleven kan välja lämpligt
verktyg.
IKT-pedagogerna förordar förslag X som den optimala lösningen.
Förslag till beslut
Kvalitetsstrateg Inger Hjort föreslår utbildningsnämnden att anta utredningen med
det föreslagna alternativet, Förslag X som det mest optimala för införande i
Ronneby kommuns utbildningsverksamheter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik
Wildros (S), Tim Svanberg (C), Kristoffer Sjölander (FP), Erik Ohlson (V), Rune
Kronkvist (S), Stefan Österhof (S) och Kjell GG Johansson (M).
Beslut
Utbildningsnämnden noterar presentationen och beslutar att bordlägga ärendet till
nästa sammanträde 2012-10-18 för diskussion i de politiska grupperna.
__________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Exp:

Fch Tommy Ahlquist
IKT-pedagog Carina Andersson
IKT-pedagog Jesper Rehn
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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§ 120 Översättning av informationsblad till olika språk i skola/förskola
Det finns många olika språkgrupper i skolorna/förskolorna. Föräldrarna till
dessa barn förstår inte alltid informationen som kommer från skolan.
Föräldrarna önskar att få informationen översatt till sitt eget språk.
Ledamot Rune Kronqvist föreslår utbildningsnämnden att ge
förvaltningschef Tommy Ahlquist i uppdrag att undersöka vilka
möjligheter som idag finns till hands för att snabbt kunna översätta
informationsblad till olika språk samt om detta idag är ett problem
undersöka hur det skulle kunna åtgärdas framöver.
Redovisning bör ske senast på nämndens sammanträde i december.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Tim Svanberg (C), ledamöterna Rune
Kronkvist (S) och Erik Ohlson (V).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschef Tommy Ahlquist i
uppdrag att undersöka vilka möjligheter som idag finns till hands för att
snabbt kunna översätta informationsblad till olika språk samt om detta idag
är ett problem undersöka hur det skulle kunna åtgärdas framöver.
Redovisning bör ske senast på nämndens sammanträde i december.
_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Skolområdescheferna
Solveig Melkeraaen

Justeras
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Dnr 2012.11-026
§ 121 – Personal – Arbetsmiljöfrågor
Förvaltningschef Tommy Ahlquist
En diskussion med facket kommunal pågår om att omvandla 10 tjänster
inom barnomsorgen till årsarbetstjänster.
Uppföljningar med rektorerna pågår gällande implementering och
kränkningar av elever och det brottsförebyggande arbetet i vardagen.
Uppföljning av utbildningsnämndens nya områdes- och
ledningsorganisation som trädde i kraft den 1 juli 2012 kommer att ske på
så sätt att de olika samverkansgrupperna tar upp följande punkter varje
månad:
•
Förslag på eventuella förändringar
•
Hur den nya organisationen upplevs
•
Samtal med samtliga chefer
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan-Erik Wildros (S) och Christer Stenström
(M).
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
_________

Exp:

Förvaltningschef Tommy Ahlquist
Akten

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.17-602
§ 122 – Kurser och konferenser
Ledamot Jan-Erik Wildros (S) presenterar inbjudan till en
länsövergripande konferens från KPC (kulturpedagogiskt centrum) om
skapande skola den 1 oktober på kulturcentrum i Ronneby.
Ledamöterna Jan-Erik Wildros (S) och Marie Ohlsson (S) anmäler sitt
intresse för konferensen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Marie Ohlsson (S), Tim
Svanberg (C) och Åsa Evaldsson (M).
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att låta sig representeras av ledamöterna Jan-Erik
Wildros (S) och Marie Ohlsson (S) på konferensen om skapande skola på
kulturcentrum i Ronneby den 1 oktober.
_________

Exp:

Jan-Erik Wildros
Marie Ohlsson
Akten

Justeras
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Dnr 2012.18-600
§ 123 – Förvaltningschefens rapporter
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerar nämnden om att det finns
för få internatplatser för elever på Naturbruket i Bräkne-Hoby. Framförallt
är det elever med hund som behöver plats.
Kommunstyrelsen har gett tekniska förvaltningen i uppdrag att lösa bristen
på sikt. Brandskyddet ska också ses över.
Kvalitetsstrateg Inger Hjort informerar nämnden om att skolinspektionen
ska påbörja tillsynsinspektioner under hösten. Det kommer att bli en
regelbunden tillsyn över utbildningsverksamheten i kommunen vart 5:e år.
Inger Hjort informerar också om elevernas utveckling mot uppsatta mål.
Skolinspektionen vill ha hjälp med att få ut webbaserade enkäter till
skolorna under oktober/november.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Jan-Erik Wildros (S) och Christer Stenström
(M).
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.
_________

Justeras
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§ 124 – Delgivningsärenden
2012.9-002 - Återrapportering av delegationsbeslut avseende personalfrågor.
2012.1-047 - KulturPedagogiskt Centrum: Kulturrådet. Skapande Skola –
reviderad plan för beviljat bidrag 2012.
2012.1-047 - Skolverket: Information om Lärarlyftet II.
2012.47-114 - Polisanmälan avseende skadegörelse 120712 Espedalsskolan,
Ronneby. (K9273-12).
2012.47-114 - Polisanmälan avseende försök till stöld/stöld 120802-020803
Skogsgläntans förskola, Skogsgårdsskolan, Ronneby kommun. (K10520-12).
2012.47-114 - Polisanmälan avseende skadegörelse Stöld Skogsgårdsskolan,
Ronneby. (K8314-12).
2012.19-4132 - Svarsskrivelse från Blekinge Naturbruksgymnasium till
Arbetsmiljöverket (ärende ISV 2012/7747).
2012.8-630 - E-mejlförfrågan från Cecilia Ohlsson ang. anmärkningar på
faktura
2012.24-600 - Begäran om handlingar – undersökning om användning av
programvaror och IT-utrustning i våra skolor.
2012.24-600 - Enkätsvar till SydNytt betr pedagogiska måltider.
2012.24-600 - Skolverket: Webbenkät om garanterad undervisningstid i
grundskolan.
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2012.54-600 - Skolinspektionen: Begäran om yttrande avseende anmälan ang
skolsituationen för en grundskoleelev vid Fredriksbergsskolan i Ronneby
kommun.
2012.61-600 - Ansökan till Europeiska flyktingfonden III (EU-projekt).
2012.62-601 - E-mejl ang. Kommentarer rörande datorinköp.
2012.33-606 - Ordförandebeslut rörande elevärende. Sekretessbelagt ärende.
2012.14-611, 2011.19-611 - Skolverket: Ekonomisk uppföljning av
utvecklingsbidrag i matematik. Matematiksatsningen 2011.
2012.53-609 - NTA: Protokoll från föreningsstämma med NTA Produktion
och Service Ekom.förening. 2012-05-23.
2012.33-624 - Folkhälsoprofil Ronneby 2012.
2012.30 - Hoby Lant och Skogsbruksdrift; Bestridande ang ankommen
faktura från Skogssällskapets Förvaltning AB.
Kreativum: Upptäcksfärd på Kreativum!
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-08-30, Stadshuset, Ronneby
Kommun (KF§225:2012); Beslut om att anta en reviderad Barn- och
ungdomspolitisk strategi för Ronneby kommun 2012-2015.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-08-30, Stadshuset, Ronneby
Kommun (KF§217:2012); Anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i Utbildningsnämnden, Edvard Tvermoes (SD) samt nyval.
2012.15-617 - Specialpedagogiska skolmyndighetens information 2012-09-05
om nya avgifter för elevplats i statlig specialskola.

Justeras
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2012.22-605 - Arbetsmiljöverkets information 2012-09-10 om avslutat ärende
på Naturbruksgymnasiet.
2012.10-108 - Mejlkonversation om pedagogiskt material mellan 2-5
september 2012.

Delgivningarna cirkulerar under sammanträdet.

Beslut
Utbildningsnämnden noterar delgivningarna till protokollet.
__________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2012.9-002
§ 125 – Delegationsärenden
Delegationsbeslut har redovisats från följande delegater:
Förvaltningschef Tommy Ahlquist 2012-06-14 - 2012-09-12
Skolområdeschef, skolområde Ronneby, Monica Sjövind 2012-06-20 - 2012-09-03
Skolområdeschef, skolområde Kallinge, Ingela Berg 2012-05-22 – 2012-09-03
Samordnare/chef RoS, Bodil Svedbrant-Östgård 2012-08-06
Liggare över delegationsbesluten cirkulerar under sammanträdet.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av de protokollförda
delegationsbesluten.
_________

Justeras
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