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Dnr 2018-000296 041

§ 89

Uppföljning av budget 2018, maj. Redovisning.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos, vilken redovisar en prognos motsvarande -13 577 Tkr.
Jämfört med tertialuppföljningen (Tl) är prognosen ca 200 Tkr bättre.
Resultatet i grundsärskolan har försämrats något jämfört med Tl men att
detta kornpenserats av att övriga verksamheters resultat förbättrats något
jämfört med prognos. Inom förskola och grundskola har prognosen
förbättrats med 293 Tkr, men underskottet härrör ändock till sin merpart
från grundskolans verksamhet.

Ökade kostnader ses inom SFI. Detta på grund av ett större antal elever
som har ingen eller väldigt liten skolbakgrund. Dessa kräver minde grupper

nå resultat. Troligen kommer denna grupp att öka. Ett ökat antal
inom gymnasiesärskolan påverkar prognosen i positiv riktning,
liksom ett ökat statsbidrag till IM. Annars är minuset baserat på färre
kommunplacerade barn än pro gnosticerat, samt att kostnaderna till
fristående enheter ökar mer än vad man tidigare bedömt.
för att

elever

Tilläggsbeloppet för särskilda behov som utbetalas till fristående enheter har
också ökat liksom kostnaderna för företagshälsan. Att andelen behöriga
pedagogeri grundskolan sjunkit från 92.7 läsåret 2012/2013 till 76.4
läsåret 2017/2018 gôr att skolledarna måste sätta in extra personal för att
kunna ge barnen och eleverna det de har rätt till samt en fungerande
verksamhet.

%

%

Bedömning
nå en budget i balans. Bland annat
inte sätta in vikarier samt avslutat
anställningar för visstidsanställd personal. Anställningsprövningar och
tydligare månatliga uppföljningar med respektive ekonom har också införts
från och med februari månad.
Cheferna har

genom

gjort stora insatser för att

att inte ersätta

personal

som slutat,

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Erik

Ohlson (V).
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Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Ekonomienheten
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Dnr 2018-000298 041

§ 90

Budget 2019. Fôrslag.
Sammanfattning
Utbildningsnämndens ledamöter har tidigare informerats kring förslag till
Budget 2019 vid arbetsmöte 2018-05-31.
Vidare delgavs nämndsledamöterna underlag/motivering avseende
väsentliga verksamhetsförändringar och äskanden Budget 2019 daterad
2018-05-30; förslag om utökad driftbudget. Fortsatta diskussioner har skett
parti grupperna inför dagens nämndssammanträde.

i

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger följande i sin forslagsskrivelse;

”Utbildningsnämnden ﬁck Vid nämndens arbetsmöte 2018-05-31 en
genomgång av de händelser som påverkat läsåret 2017/2018 samt de
iakttagelser och analyser som dragits av dessa. Underlag inför budget 2019
har tagits fram under våren 2018 utifrån dessa iakttagelser och analyser.
Underlagen ligger till grund för de äskanden som redovisades vid mötet.

Vi ser att antalet nyanlända barn till verksamheten fortsätter öka. Dock är
ökningen till numerären inte så stort inom grundskolan. Behoven hos de som
nu kommer samt de som redan finns i våra verksamheter är fortsatt stora.
Framförallt gällande språkligt stöd

men också identifierade

särskilda behov.

Andelen elever som klarar kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurs 9
sjunker och skillnaden i måluppfyllelse mellan nyanlända och utlandsfödda

kontra elever födda i Sverige är markant.

Tyvärr ser vi också att andelen behöriga pedagoger minskar vilket sätter stor
press på befintlig behörig personal samt ett ökat behov av intern
kompetensutveckling för den obehöriga personal som anställs. I kombination
med minskade migrationsintäkter ser vi att pressen på den kommunala
finansieringen för

att

möta dessa behov

är stor.

Då behoven ökar ser vi också ett stort tryck på det administrativa stödet och
den pedagogiska ledningen. I stressprofilen anger majoriteten av cheferna
(75 %) att de har för mycket att göra i jobbet. Antalet medarbetare är i flera
över fyrtio stycken per chef. Ökade kostnader för insatser från
företagshälsan är en tydlig konsekvens av detta.
fall
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Kunskapsresultaten inom gymnasieskolan står sig fortfarande bra jämfört

med riket.

Behovet av förskoleplatser är akut och utbildningsnämnden har till
kommunstyrelsen föreslagit en plan, vilken på sikt kommer att tillgodose
behovet i Ronneby kommun gällande förskoleplatser.

Det

är

hög tid

att vi

strukturer för att

på

nu fokuserar på
sikt

skola för alla

och tydliggör processer och
skapa en effektiv verksamhet Vilket leder till en Bra
strategier

Utbildningsnämnden skall också fastställa förslag
av kommunfullmäktige fastställda planbeloppet.”

Förslag

till

budget 2019 inom det

till

beslut

att utbildningsnämnden ställer sig bakom dennes
äskanden enligt särskild bilaga, genomgången vid
utbildningsnämndens informationsmöte 2018-05-31 samt
utbildningsnämndens möte 2018-06-14.

Förvaltningschefen föreslår
förslag

till

Vidare föreslår förvaltningschefen att utbildningsnämnden
budget för 2019 inom planbeloppet. Detta inkluderar även

fastställer

en

investeringsbudgeten.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna
Christer Stenström (M) och Erik Ohlson (V).
I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på föreslagna äskanden.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) har inget
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Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande forslag och ställer sig bakom
forvaltningschefens forslag till äskanden enligt särskild bilaga, genomgången
Vid utbildningsnämndens informationsmöte 2018-05-31 samt
utbildningsnämndens sammanträde 2018-06-14.
Utbildningsnämnden fastställer en budget för 2019 inom planbeloppet. Detta
inkluderar även investeringsbudgeten.

Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Tobias Ekblad, Fch
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Dnr 2018-000317 630

§ 91

Historiskt tillbakablick - barnomsorg
Ronneby kommun (lnger Hjort).

och förskola

i

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort har sammanställt historik över

barnomsorgens utveckling i Sverige och Ronneby, som skildrar ett kvarts
sekels spännande utveckling i Sverige. Förskolan i Sverige är unik och den
svenska modellen (Educare)förenar lärande och omsorg. Den pedagogiska
grenen stammar från barnträdgårdarna och Fröbels idéer, den sociala delen
från Alva Myrdahl. Fröbel (1782-1852) startade ”Kindergarden”.

År 1836

den första småbarnsskolan i Sverige,
första barnträdgården. År 1897 hölls Fröbelsseminariet.
startades sedan

Under det tidigare
1930

1900-talet var

bamkrubbor

år

1896 den

sociala nödhjälpsanstalter..

kom barnträdgårdarna, som senare övergick

År

nutidens förskolor.
Social- och familjepolitiken gick sitt genomslag. 1937 korn
mödrahjälpsbidraget, 1944 statsbidrag till daghem och barnträdgårdar.
År 1939 ﬁck arbetsgivare inte längre avskeda de som blev gravida. År 1955
beslutades om tre månaders allmän föräldraförsäkring. Barnstugeutredningen
tillsattes år 1968 av Camilla Odhnoff (1928-2013); senare landshövding i
Blekinge län. Barnstugeutredningen ligger till grund för hur dagens förskolor
ser ut idag. År 1975 fick vi en Förskolelag.
i

Inger Hjort redogjorde för utveckling och uppbyggnad av det som
ursprungligen hette daghem och utbyggnaden av barnomsorgen;

”Så sent som 1975 korn
till

förskola.

alltså

den

som reglerar barns rätt
det for första gången i Sverige

första lagstiftning

Lagen innebar bland annat

att

blev en rättighet för barn —— sexâringar — att gå i allmän förskola.
Kommunerna blev skyldiga att erbjuda alla sexåringar plats om minst 525
timmar per år. Lekis kallades det då - många av er kommer säkert ihåg det. I
Ronneby fanns då ett antal "lekskolor"- på den tiden gick barnen (6-åringar)
i fönniddags- eller eftenniddagsgrupper 3 tim/dag. En ensam förskollärare
hade hand om grupperna dvs 20 barn i 2 grupper. Förskolläraren hade ofta
en praktikant som hade ambitionen att läsa till förskollärare - då krävdes
denna praktiktj änstgöring för att komma in på seminariet -senare
högskolan.

1975 fanns bara ett daghem i Ronneby - Vallmon (som startade 1972). Idag
finns Skogsgläntans förskola på samma plats. Nästa daghem höll på att
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byggas. Gullvivan i Kallinge blev klart hösten 1975. Ytterligare 3 daghem
byggdes 1977 - Hjorthöj den, Listerby och Bräkne-Hoby. Idag 2018 finns 24
förskolor med 87 avdelningar.

1978 växte administrationen - jag blev barnomsorgschef och fick
barnomsorgsassistenter och kanslister i en särskild barnomsorgsavdelning.
Dagmammorna var många i kommunen - Sedan början av 70-talet hade
socialförvaltningen i Ronneby anställt ett antal kvinnor som dagmammor.
Till största del på rekommendationer av de, som redan hade sina barn
placerade där som privata dagbarn. Barnomsorgsutbyggnaden sköt fart i takt
med stigande efterfrågan. Den mesta efterfrågan på barnomsorg löstes dock
genom att kvinnor anställdes - (det har aldrig funnits några män anställda)
som dagmammor och upplät sina hem till familjedaghem. Arbetstiden var
hyggligt oreglerad och ersättningen kunde bli ganska så stor - inget mer än
sunt förnuft hos oss på bamomsorgsavdelningen reglerade antalet barn hos
varje
I

dagmamma!

mångt berodde

och

billig

detta förmodligen

på

att

familjedaghem innebar en både snabb

kommunen - kanske också på Ronnebys
Daghem betraktades länge med viss skepsis-

barnomsorgsutbyggnad

för

som gammal bruksort.
"varför ska det behövas utbildad personal för att ta hand om barn". Debatten om
daghem som "förvaringsplats" åt barn och värderingen att små barn mår bäst i
tradition

hemmiljö spelade säkert också

in.

1980 hade kommunen 221 dagmammor (dagbarnvårdare) anställda, 1988 fanns 190
stycken. I slutet av 1999 var antalet 29. 1988 svarade familj edaghemmen för ca 70 %
av den totala barnomsorgen. 1 175 barn var placerade i familjedaghem. I slutet av
1999 var motsvarande siffra 145 barn, dvs. 6
av kommunens barnomsorg.

%

Högkonjunkturen Linder 1980-talets slut och med den en stor efterfrågan på
daghemsplatser och personalbiist (känns det igen?) innebar ett ökat tryck på att snabbt
tillhandahålla platser i kommunerna. Föräldrar började utöver den kommunala
utbyggnaden ta egna initiativ och startade föräldrakooperativ med stöd av kommunala
bidrag. I Ronneby kommun startade G-klavens förskola och föräldrakooperativet
Kotten i denna veva (1992).

Ronnebys barnomsorg

fick

uppmärksamhet i riksmedia 1989 genom det

utvecklingsarbete som vi genomförde. Bl a flyttades alla ö-åringar som gick på
daghem över till "förskoleklassverksamhet" i kombination med fritidshem. Detta
gjorde att 135 nya daghemsplatser tillkom utan någon särskild utbyggnad.
Fritidshemmen fanns ännu inte i grundskolorna. Särskilt roligt att minnas, är att
kommunfullmäktige det året delade ut 1000 kri gratifikation, till oss som deltagit i
utvecklingsproj ektet! Jag tror inte att det inträffat någon gång vare sig före eller efter
1989.
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Är 1987 kom Pedagogiskt program för förskolan, år 1991 rätt till bidrag för
personalkooperativ. Kottens Föräldrakooperativ startas upp år 1991, följt av Glavens
förskola.

Den

1992 flyttades barnomsorgen från socialtjänsten till skolans organisation. Vi
var då 10 personer på barnomsorgsavdelningen. Barnomsorgen delades upp till de
olika rektorsområdena för grundskola och ansvaret för placeringar i förskola grundskola och fritidshem hamnade hos rektorer med F-6 verksamhet. Skolkontoret
blev till den gemensamma förvaltningen BUK, Barn- Utbildning och Kultur.
l

juli

År 1995 kommer Lagen om barnomsorg. Den 1 januari 1998 sker övergång till
skollagstiftningen och den l augusti 1998 LpFô (dagis ersätts av förskola). Det heter
alltså inte längre dagis

Den

1

juli

2011

utan förskola.

blir förskolan

en skolform.

Beslut
Föredragningen om den historiska återblicken barnomsorgenioch förskolan
till dagens protokoll.

tas

Exp:
Inger Hjort, Bitr Fch
Chefer, Utbildningsförvaltning
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Dnr 2018-000178101

§ 92

Remiss gällande Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare. Förslag.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund redogj orde för framtaget förslag till
remissvar gällande program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare. Av remissvaret framgår följ ande;

”Förändringar i Kommunallagen 2015 anger att fullmäktige för varje
mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinj er för verksamheter
som utförs av privata utförare. Syftet med förändringarna är att förbättra
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.

Sammanfattningsvis

ställer förändringar följ ande

landsting och regioner:

o

krav på kommuner,

De ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal
av en privat utförare och detta arbete ska vara strategiskt och

drivs

systematiskt
o

De ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för
allmänheten

o

att få

insyn

De ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn
verksamhet som de överlämnar

o

till

i

privata utförare

De ska fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod
med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata
i

utförare
o

De har en generell informationsskyldighet när enskilda personer

kan välja mellan olika utförare

till program för uppföljning och insyn av verksamhet
av privata utförare i Ronneby kommun 2015-2018 är framtaget.

Ett förslag

/
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-12 § 91 att skicka
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
”
utförare på remiss till samtliga nämnder och bolag.

Fôrslag

F öreslås

till

att

program

beslut

utbildningsnämnden ställer sig bakom liggande förslag till
och insyn av verksamhet som utförs av privata

för uppföljning

utförare.

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot
Erik Ohlson (V).

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom liggande förslag till program för
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Exp:

Kommunstyrelsen
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2018-000222 009

§ 93

Kommunernas

Korthet (KKIK).
Protokollsutdrag KS §117:2018, Dnr 2018.19-009.
Uppdrag till nämnderna om diskussion kring
Kvalitet

i

förbättringsåtgärder.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss anför

följ ande

i

sin tjänsteskrivelse;

Utifrån resultaten ser vi främst stor påverkan på resultaten pga väsentli ga
verksamhetsförändringar. Utifrån ökade Volymmängder och ökat behov av
exempelvis studiehandledning på modersmålet har vi utifrån tilldelade medel
haft svårt att möta detta. En del av förklaringen är att vi har en stor andel
nyanlända som kommit under de senare åren av högstadiet. Detta gör att
dessa elever inte har haft den tid som krävts i svenska skola för att rimligen
kunna nå betyg i så många ämnen att det ska räcka till behörighet till
gymnasiet.

De utmaningar vi ser är lyfta och påtalade

i budgetarbetet. Vi har i tidigare
äskanden lyft analys av resultaten och Vilka insatser vi ser behov av för att
möjliggöra högre måluppfyllelse.

Bedömning
I

tidigare redovisning

i

nämnden och på KF:s

följande redogörelse lämnats vad

Stratsys har
det gäller våra kommunala skolor.

indikator

i

Ser man till andelen elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i samtliga
ämnen har Ronnebys kommunala skolor (64 %), ett lägre resultat än rikets
kommunala skolor (76 %) när man jämför samtliga elever. Räknas
nyanlända elever bort, har 77 % av eleverna i Ronnebys kommunala skolor
uppnått kunskapskraven alla ämnen jämfört med Rikets kommunala skolor
som när 80 % vid samma urval.
i

Räknar

vi samtliga elever

kommunala
siffra

i

som

slutade åk 9 vårterminen

skolor hade 74,7% behörighet till gymnasiet. Detta är en låg
förhållande till riket, där 80,5% av eleverna var behöriga till

yrkespro gram.

Justerandes sign
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En del av förklaringen är att vi hade en stor andel nyanlända som kom under
de senare åren av högstadiet, vilket gör att de inte har haft den tid som krävts
för att nå betyg i så många ämnen att det gett behörighet till gymnasiet.
Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund är andelen behöriga
87,7%, vilket ligger i paritet med rikets kommunala huvudmän.
Ser vi

Ronnebys resultat vad det gäller elever fôdda i Sverige är bilden
92,7% av dessa elever i Ronneby blev behöriga till yrkesprogram.

till

bättre.

Rikets uppnåendegrad är i detta urval 90,1%.

F ôreslâs

liksom tidigare analyserar resultaten i vårt systematiska
kvalitetsarbete. Utifrån dessa tas sedan åtgärdsförslag fram.
att vi

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema

Lova Necksten (MP) och Erik Ohlson

(V).

Beslut
Utbildningsnämnden meddelar Kommunstyrelsen att nämnden fört
diskussioner om KKIK och särskilt analyserat resultaten av vårt systematiska

kvalitetsarbete. Utifrån detta

kommer åtgärdsförslag att tas

Exp:

Kommunstyrelsen
Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Jonas Persson, verksamhetsutvecklare
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§ 94

Dnr 2018-000221 61 O

Uppföljning enligt UN:s mål- och uppföljningsplan: Läsoch Skriv äk 3. Redovisning.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss och specialpedagog Tina Sand delgav
nämndsledamötema uppföljning enligt UN:s mâl- och uppföljningsplan
gällande Läs- och Skriv åk 3.

Ijiksom tidigare år har det varit ett mycket bra deltagande bland eleverna.
Aven de som endast varit i Sverige en kort tid, har genomfört proven i hög
omfattning. Detta ger oss ett bra underlag både nu och för framtida analys.

Genomgång och analys av årets

årskurs 3

kommer att ges av Tina Sand

enligt följande:
1.

2.
3.

4.
5.

Samtliga deltagande elever
Jämförelse med förra årets årskurs 3
Årets nyanlända är bortplockade
Jämförelse med resultaten då eleverna gick i årskurs 2
Vissa skolor sticker ut och redovisas med anledning av det.

Bedömning
Läsförmåga årskurs 3

Målet är att alla elever ska kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
Vi har under två år utbildat 70 lärare F -3 i läs- och skrivinlärning ur ett
specialpedagogiskt perspektiv för att öka möjligheten att nå detta mål.
Varje år mäter vi elevemas förmåga att avkoda och det är detta resultat vi
använder som indikator på om vi är på väg åt rätt håll för ökad

måluppfyllelse.

Förra året var trenden positiv. Det som bl a syns i år är att resultaten skiljer
sig åt på skolorna. Inﬂödet i klasserna har under ﬂera år varit stort, lärare
byter tj änster och fler obehöriga lärare undervisar eleverna. Resultatet är
fortfarande bra, men trenden är att elever stagnerar i sin avkodningsfcânnåga.
Trots att medvetande- och kunskapsnivån hos många pedagoger har ökat,
vilket vi kan tolka som ett resultat av den uppdragsutbildningen som nu
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genomförts i två omgångar, visar analysen att läsutvecklingen inte är
tillfredsställande av troligtvis olika anledningar.

fullt ut

Specialpedagog Tina Sand delgav nämndsledamötema sammanställd
gällande Staninevärden med jmf åk 2 för år 2017 / åk 3 år 2018,
jämförelse i antal elever med stanine åk 1—9 samt exklusive nyanlända
201 7/201 8.
statistik

Generellt sett är resultaten tillfredsställande över hela Ronneby åk 3. Vissa
skolor sticker ut i positiv eller negativ bemärkelse. Positivt där elever
undervisats av behöriga lärare och haft samma lärare under år 1—3, negativt
för elever där många lärarbyten skett, där obehörig personal undervisat i
klasserna och där antalet nyanlända varit stort.

Förslag
Föreslås

till

att

beslut

redovisningen tas

till

protokollet.

Deltar debatten
i

debatten deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna
Rune Kronkvist (S), Lars Sager (M), Stefan Ósterhof (S), Erik Ohlson (V)
och Lova Necksten (MP), samt ersättaren Helene Fogelberg (M).
I

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Tina Sand, specialpedagog
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§ 95

Dnr 2018-000294 610

Uppfôljning enligt UN:s mâl- och uppföljningsplan:
Bedömning av språklig försening förskolan.
Redovisning.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss och specialpedago g Tina Sand delgav
nämndsledamöterna uppföljning gällande bedömning av språklig försening
inom förskolan. I tjänsteskrivelsen anförs följande;
I

Ronneby kommuns

förskolor finns det 300 barn

Det föreligger vissa svårigheter

kommer att uppnå målen

att

i

som är födda 2012.

denna ålder förutse vilka barn som

år 3.

i

I samråd med personal på förskolan konstateras att det är 33 barn
dagsläget behöver extra stöd i sin språkutveckling, dvs. ll
av
åldersgruppen.

%

Redan i förskoleklassen

är det barn

som i

som skulle gynnas av att få SVA -

svenska som andraspråk. Merparten av dessa barn har plats
Skogsgårdens/Espedalens rektorsområde.

i

Noterbart är att ett större antal elever ingår i årets grupp gällande barn
generella utvecklingsförseningar som är medräknade.

Bedömning

med

Antalet födda barn har ökat samt antalet med barn med annat modersmål.
Det är inte med automatik att barn med annat modersmål har språksvårigheter men pedagogerna får jobba extra med några av dessa bam. En del barn
inte har fått så mycket språk med sig i sin ryggsäck då vi i olika kulturer
pratar med våra barn på olika sätt. Vi kan konstatera att antalet barn med
svårigheter sen 2008 har minskat och förhoppningsvis beror det på att
pedagogerna har fått ökade kunskaper kring barns språkutveckling. Vi har
barn med generella utvecklingsförseningar medräknade i 2012 år underlag.
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Förslag
Föreslås

till

att

beslut

redovisningen tas

till

dagens protokoll.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg
Erik Ohlson (V).
I

(M9 och nämndsledamot

Beslut
Redovisningen

tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Tina Sand, specialpedagog

Justerandes sign

~

r

r

Utdragsbestyrkande

Sida

20(47)

Sida

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

21 (47)

2018-06-14

Utbildningsnämnden

Dnr 2018-000188 610

§ 96

Remissbetänkande gällande "Med
undervisningsskicklighet centrum - ett ramverk för
lärares och rektorers professionella utveckling." (SOU
i

2018:17). Förslag.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Elisabeth Hejman har framtagit fôrslag till
remissbetänkande gällande ”Med undervisningsskicklighet i centrum — ett
ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling. ” (SOU 2018:17)
och anför följ ande i sin tjänsteskrivelse;
att lämna förslag som syftar till att ge
förbättrade förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och
förskolechefer att utföra sina uppdrag och b1.a. se över behörighets- och
legitimationsreglerna.

Utredningen har haft i uppdrag

Professionsprogrammet bygger på
o

tre

antaganden:

det behóvs ett samlat och förstärkt grepp för utveckling av lärares
och rektorers yrkesskicklighet, det vill säga professionspro grammet
att

behöver en kompetensutvecklande
o

del.

det behövs tydliga beskrivningar av lärar- och rektorskompetens
från grundläggande nivå upp till mycket avancerad nivå liksom
tillförlitliga processer för att identifiera och erkänna olika nivåer av
att

kompetens, och
o

att
att

Vart och

det behövs mer utvecklade modeller för att använda kompetens så
identifierad och erkänd kompetens kan användas mer strategiskt.

av dessa antaganden utgör grunden för en del av programmet.
dels en kompetensutvecklande och
fôrstärkande del, dels en del vars fokus är kompetensvändning vilket
sammanbinds av en del i vilken enskilda lärares och rektorers kompetens
ett

Programmet kan därmed sägas bestå av

bekräftas.

fokus för programmet står dock ambitionen att stärka undervisningen och
därigenom bidra till positiva effekter på elevers kunskapsutveckling och
skolresultat. Utgångspunkten är att lärare och rektorer ska vara drivande
aktörer för utvecklingen. Programmet är tänkt att vara ett redskap för att
professionerna ska kunna synliggöra och driva utvecklingen av
I
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yrkesskicklighet, och bidra
att ta professionellt ansvar.

till att

ge lärare och rektorer förutsättningar för

Professionsprogrammet utgår från vetskapen att undervisningsskicklighet
utvecklas över tid och under vissa förutsättningar samt att en lärare under sitt
yrkesliv genomgår flera faser, från nyexaminerad till en allt mer erfaren och
skicklig lärare. Programmet innebär att olika kompetensutvecklingsinsatser,
möjligheter till mer kvalificerade arbetsuppgifter och andra
utvecklingsmöjligheter på ett tydligt, likvärdigt och förutsägbart sätt knyts
till dessa olika faser.

under de faser individer
genomgår, från tydligare och mer styrd kompetensutveckling till att den
erfame läraren eller rektorn på individnivå självständigt medverkar till att
utforma sin kompetensutveckling.
Professionerna bör styras

i

sin kompetensutveckling

Professionsprogrammet föreslås omfatta en möjlighet till nationellt
erkännande av enskilds kompetens och kunskap på olika nivåer.
Behörighetskraven bör beskrivas av professionema och bör prövas regionalt
eller nationellt. Syftet med kompetenserkännande är inte att skapa
förutsättningar för högre lön, utan för att medge ökade ansvarsområden och
mer avancerade uppgifter. Detta ses även som en möjlighet för
huvudmannen att strategiskt kunna både kompetensutveckla befintlig
personal men också för att rekrytera och arbetsleda utifrån ett långsiktigt
perspektiv. Vidare anger utredningen att sådana kompetensnivåer ökar
transparensen avseende tillsättande av förstelärartj änster i synnerhet och
lärarlönelyftet i allmänhet. Vidare avser utredningen även att de lärare och
rektorer som genomför undervisning på entreprenad ska få ta del av
satsningen gällande karriärtj änster och den kompetensutveckling som

programmet

avser.

De nationellt erkända kompetensnivåerna förutsätter tydliga beskrivningar

av lärarkompetenser och även utformning av tillförlitliga processer för
identifiera och erkänna olika nivåer av kompetens.

att

Utredningen lämnar även förslag om ett professionsprogram som kan
förbättra premisserna för skolor med svåra förutsättningar att rekrytera
erfarna och skickliga lärare och rektorer. Utredningen framhåller att lärare

ges möjlighet genom professionspro grammet att utveckla
specialistkunskaper och rektorer kan strategiskt rekrytera erfarna lärare
tjänster vid skolor med svåra förutsättningar.

till

Centralt i utredningens bärande idé om utveckling av lärare, rektorer,
förskollärare och förskolechefer är undervisningsskicklighet och frågan om
hur arbetstid används med kämuppdraget. En erkänt skicklig lärares största

l
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uppdrag bôr Vara undervisning och utredningen lämnar förslag
överdokumentationen bör motverkas.

till

hur

Utredningen framför även förslag om att obehöriga lärare som i sin
anställning genomför behôrighets grundande utbildning bör erbjudas
förbättrade villkor i form av ekonomisk ersättning och anställningsfonn.
Avslutningsvis föreslår utredningen att möjligheten att kompetensutvecklas
inom svenska som andraspråk sam modersmål även bör införas för
lärarkategorier andra än för ämneslärarutbildningarna.

Bedömning
Ronneby kommun medger att utredningens

förslag

i

sig innehåller flera

konkreta förslag och metoder för
förskollärare, rektorer

att ge förbättrade förutsättningar för lärare,
och förskolechefer att utföra sina uppdrag. Däremot

bedömer Ronneby kommun att dessa åtgärder skulle innebära en omfattande
administrativ och ekonomisk börda för att hantera kompetensutveckling,
personalförsörjning, kompetensbedömning anpassad anställning för
obehöriga samt administration kring statsbidrag.

Ronneby kommun inser nyttan av ett fullt utvecklat system som

omhändertar, vidmakthåller och utvecklar lärares, rektorers, förskolelärares
och förskolechefers kompetens, men anser att av legitimitetsskäl kräver ett
sådant systems utveckling och fortlevnad en nationell samordning och för
närvarande saknas behövd ledningsnivä. Ronneby kommun anser sig inte för
närvarande ha verktygen för att nyttja det system som utredningen föreslår,
vilket i sig ställer stora krav på utveckling av de strukturer och processer
som utredningens förslag förutsätter. Ett sådant utvecklingsarbete bedömer
Ronneby kommun skulle kräva stora resurser av huvudmannen, resurser som
i dagsläget är kritiska för nuvarande verksamhets genomförande. Därför
anser Ronneby kommun att en grundläggande förutsättning för att kunna
förverkliga utredningens förslag vore en resurstilldelning från statlig nivå, en
sådan satsning anser Ronneby kommun ytterligare skulle stärka kopplingen
till en nationell samordning och därmed förbättra såväl legitimitet som
genomförandetakt.

Däremot reserverar Ronneby kommun sig avseende

ett

regionalt

bedömningssystem, oavsett hur bedömningskriterier och behörighetskrav
formuleras. Ett sådant ger utrymme för en subjektiv tolkning vilket i sin tur
öppnar risken för icke-likvärdig bedömning vilket på sikt kan innebära att
individer aktivt söker sig till de regioner där kompetensnivåer kan erhållas
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lättast, Vilket i sig kan skapa en nationell obalans och även en subj ektiv
reglering där regioner aktivt påverkas i sin bedömning för att därmed
underlätta regionens rekrytering genom ökad attraktion. Omvänt efterfrågar
Ronneby kommun förtydligande kring hur bedömningssystemet är avsett att
ett nationellt bedömningsorgan avses inrättas, innebär det att
finansieras.

Om

varje individ

som ansöker om kompetensprövning måste bedömas av centralt

samordnad bedömningsinstans. Med tanke på utbildningsverksamhetens
omfattning på nationell nivå, riskerar bedömningssystemet att behäftas med
långa väntetider, alternativt att den centrala bedömningsinstansen växer till
betydande storlek - vilket i sig genererar frågan kring finansiering av denna
centrala samordningsnivå.
Utredningen föreslår att ett centralt tema i lärares, rektorers, iörskolelärares
och förskolechefers karriärer ska vara en kompetensutveckling som följ er
individens hela karriär. Ronneby kommun ställer sig bakom att förslaget
skulle kunna förbättra utbildningsverksamheten och stimulera inte bara
individen eller aktuella personalkategorier, utan även enskild elevs
förutsättningar. Dock anser Ronneby kommun att resurserna till denna

kompetensutveckling bör tillföras från nationell nivå. I verksamheten för
närvarande finns det en vilja hos såväl individ, skolledare som förvaltning

att

utveckla personalen, men resurserna för detta saknas. Med detta avses såväl
personella som ekonomiska förutsättningar. Vidare vill Ronneby kommun
belysa farhågan att detta kan leda till problem avseende den likvärdiga
skolan om konsekvensen blir att kompetensutvecklande individer aktivt
söker sig till vissa områden eller skolor eller aktivt välj er bort andra områden
eller andra skolor.

Utredningen föreslår att systemet med erkända kompetensnivåer kan
användas för strategisk personalplanering, där rektorer t.ex. kan använda en
kompetensnivå som krav för en tjänst och därigenom kunna personalförsörja
skolor med rekryteringssvårigheter. Ronneby kommun ställer sig frågande
till hur en ökad kravbild skulle leda till ökad attraktionskraft för en enskild
tjänst. Ett minskat urval bland möjliga tillträdande bör inte per automatik
innebära att tj änsten tillsätts snabbare och lättare.

Det bärande bedömningskriteriet som utredningen anger är
utbildningsskicklighet, och centralt för professionen är kämuppdraget.
Genom en ökad förmåga och fördjupad kompetens ska individen kunna

erbjudas mer avancerade uppgifter som t.ex. ämnesansvar, förstelärartjänst
och utvecklingsuppgifter. Samtliga sådana uppgifter innebär att individen,
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Utbildningsnämnden

med ôkad erkänd kompetens förflyttas

allt längre från utbildarrollen och
åläggs en ökad administrativ uppgift. Ronneby kommun ställer sig därmed
frågande till hur en karriärsutveckling bort från utbildarrollen kan innebära
att utbildningsförutsättningama för eleven förbättras och att klassrummen
fylls med allt mer kompetenta lärare. Detta innebär inte att Ronneby
kommun ifrågasätter effekten och nyttan av kompetensutveckling, men
konsekvensen av utredningens förslag blir dock att de erkänt skickligaste
lärarna ska befinna sig längst från eleverna.

Utredningen framhåller de positiva effekter erkända kompetensnivåer
innebär avseende transparens gällande lärarlönelyft, tillsättande av
förstelärartj änster och andra attraktiva tj änstetillsättningar. Huvudmannen
skulle med detta verktyg lättare kunna finna legitimitet för sådana beslut,
samt även kunna finna stöd i rekryteringsprocessen. Ronneby kommun håller
med utredningen avseende nyttan med ett sådant system och att
obj ektiviteten och transparensen i myndighetsbeslut förbättras. Däremot
efterfrågar Ronneby kommun ett förtydligande i hur redan tillsatta
förstelärartj änster och redan beslutad fördelning avseende lärarlönelyftet bör
hanteras mot utredningens förslag.
Utredningen föreslår att obehörig personal som genomför
behörighetsgrundande utbildning bör erbjudas förbättrade möjligheter för att
genomföra sådana studier. Utredningen anger såväl förbättrade ekonomiska
förutsättningar som anställningstrygghetsrelaterade aspekter. För närvarande
anställs obehörig personal, oavsett om behörighetsgrundande studier
genomförs eller inte, endast under ett läsår i taget. Utredningen föreslår att
sådana individers anställning bör kunna förlängas. Ronneby kommun
erkänner de positiva effekter som såväl individ som arbetsgivare skulle
kunna dra fördel av, däremot vill Ronneby kommun tillägga att en sådan
anställningsforrn bör kunna villkoras både mot formulering av individens
utbildningsplan och mot uppvisande av studieresultat.
Utredningen föreslår att behörighet avseende modersmålslärare och svenska
som andraspråk bör kunna erbjudas till andra än bara ämneslärare. Ronneby

kommun ställer sig positiv till detta förslag.
Förslag

beslut
Utbildningsnämnden
till

föreslås besluta att

godkänna ovanstående

yttrande.
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Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot
Erik Ohlson (V).

Yrkanden
Erik Ohlson yrkar

Bedömning

att sista

meningen

i

fjärde stycket

under rubriken

strykes.

Beslut
Utbildningsnämnden
redigering gjorts

i

bifaller föreliggande förslag efter att Viss redaktionell

enlighet

med Erik Ohlsons (V) yrkande.

Remissvaret från Ronneby kommun expedieras, såväl per post som
Via E-post, till Utbildningsdepartementet senast den 29 juni 2018.

Exp:
Utbildningsdepartementet

Kommunstyrelsen FK
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2018-000252 612

§ 97

om

Information

Estetiska Programmet.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden för att informera
vid Estetiska programmet. På Estetiska programmet fås

Rektor Emilia J irle har inbjudits
kring sökbilden
variation

i

mm

till

skolarbetet eftersom teoretiska

ämnen varvas med

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program.

Estetiska programmet

i

estetiska.

Ronneby erbjuder tre inriktningar;

o

bild och formgivning

o

estetik

o

musik

och media

Ytterligare två inriktningar
o teater

kan erbjudas men finns

inte

i

Ronneby idag;

dans

o

Elevantal 2017/2018 delgavs nämndsledamöterna liksom höstens sökbild
och planering läsåret 2018/2019. Samläsning sker i åk 1,2 och 3 med

Samhällsprogrammet och Ekonomiprogrammet.

Vidare informerade rektor Emilia J irle kring tjänster. Fn finns en bildlärare,
en musiklärare och 1,8 lärare i estetik och media.

Crea Diem, Individuellt val och Ung Företagsamhet (UF) kommenterades.

Deltar debatten
i

debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamötema Erik
Ohlson (V) och Lova Necksten (MP).
I

Beslut
Informationen tas
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Exp:
Emilia J irle, rektor
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§ 98

Dnr 2018-000295 610

Internkontroll för Utbildningsnämnden. Information.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklarna Krister Svensson och Annika Forss delgav
strukturen för Utbildningsnämndens internkontrollplan,
Vilken genomgicks och kommenterades.

nämndsledamötema

Vidare redogjordes för arbetsprocessema i intemkontrollplanens olika
processområden.
Diskussion fördes kring uppföljning, vidareutveckling och utvärdering.
Materialet/Underlaget kommer att skickas ut digitalt
genom nämndsekreterarens försorg.

till

nämndsledamöterna

Deltar debatten
i

debatten deltog ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Stefan Osterhof (S) och
Erik Ohlson (V).
I

Beslut
Infonnationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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§ 99

Dnr 2018-000226 001

ändrad undervisningsorganisation
Backaryd- och Hallabroskolorna.
Fôrslag

till

Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens föregående sammanträde 2018-05-17 redogjorde
skolområdeschef Ingela Berg för förslag till ändrad
undervisningsorganisation
lärare inte

i

kunde rekryteras

2019 föreslogs en tillfällig

Om

Backaryd- och Hallabroskoloma.
behöriga
mellanstadiet på Backarydsskolan lå 2018lösning för att garantera en likvärdig skola.
till

Ärendet återremitterades efter omröstning och vid junisammanträdet
uppdrogs förvaltningen presentera ett alternativt förslag på lösning av
situationen, där samtliga årskurser blir kvar på Backarydsskolan.
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att förnyad översyn har skett och
lärare har kunnat rekryteras. Rektor Karolina Gustafsson har anställt en
dramapedagog (100 %) och en lärare på 40% (då lärarexamen tas i juni
2019). Detta gör att årskurs 5-6 blir kvar på Backarydsskolan till hösten.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Karolina Gustafsson, Rektor Backaryds-/Hallabro-/Eringsbodaskolan
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Dnr 2018-000300 001

§ 100

Utredningsuppdrag till Utbildningsfërvaltningen:
Klass 4-6 kvar pä Saxemaraskolan.
Sammanfattning
Ordförande Lennarth Förberg (M) redogjorde för utredningsuppdrag
Utbildningsförvaltningen. Ipolitikerförslaget framförs följande;

"Bakgrund
Den av fullmäktige fastställda planen för framtidens

skolor

i

till

Ronneby

av Saxemara klasser 4-6 till den nya skolan i
kvarteret Svarven när den står klar. Avsikten är att ge plats för utbyggnad av
fler förskoleplatser i Saxemara.
Föräldrarådet i Saxemara och Saxemara Samhällsförening har uppvaktat
kommunledningen med begäran om att behålla samtliga klasser F-6 i
Saxemara. Man anser att det är viktigare att grundskolan hålls samman än att
förskolebarn som idag i hög utsträckning måste placeras i centralorten skulle
kunna erbjudas plats i Saxemara.
Kommunen har lovat utreda frågan igen. Om utbildningsnämnden anser att
resultatet av utredningen pekar i en annan riktning än fullmäktigebeslutet så
måste frågan beredas av kommunstyrelsen för ett nytt beslut i den delen. Det
finns däremot ingen anledning att mot bakgrund av Saxemaras framställan
ifrågasätta övriga beslut om framtidens skolor som löper på oberoende av
denna utredning.
I Ronneby församling har förekommit diskussioner om att friställa en del av
församlingshemmet, som redan är inrättat för ungdomsverksamhet, så att det
centralort innefattar en flyttning

kan hyras ut till kommunen.
Förslag

till

uppdrag

Undersök möjligheterna för att klasserna 4-6 stannar i Saxemara och inte
flyttar till den nya 4-9-skolan. Belys konsekvenserna i Saxemara.
Undersök möjligheterna för att hitta nya lokaler för förskola och/eller
fritidshem.

Kontakta Svenska kyrkan i Ronneby pastorat för att undersöka möjligheterna
att hyra lokaler av dem.
Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde i oktober.
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Fërslag

till

beslut

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna
Linda Johanson (SD), Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V).
I

Yrkanden

1:e vice ordf Tim

Svanberg (C) yrkar bifall på ordföranden Lennarth
Förbergs (M) förslag gällande utredningsuppdrag avseende Klass 4-6 kvar
på Saxemaraskolan.
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall på förslaget gällande rubr
utredningsuppdrag.

Nämndsledamöterna Linda Johansson (SD) och Erik Ohlson (V) yrkar bifall
på förslaget gällande rubr utredningsuppdrag.

Beslut
Utbildningsförvaltningen får i uppdra av Utbildningsnämnden
o
o

att;

Undersöka möjligheterna för att klasserna 4-6 stannar i Saxemara och
inte flyttar till den nya 4-9-skolan. Belys konsekvenserna i Saxemara.
Undersöka möjligheterna för att hitta nya lokaler för förskola
och/eller fritidshem.

o

Kontakta Svenska kyrkan i Ronneby pastorat för
möjligheterna att hyra lokaler av dem.

o

Uppdraget redovisas vid utbildningsnämndens sammanträde
oktober.
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Exp:
Tobias Ekblad, F ch

Thomas Masseck, Rektor Hobysk0lan/ S axemaraskolan
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Utbildningsnämnden

Dnr 2018-000301 610

§ 101

Málarbetet Utbildningsnämnden. Diskussion och
i

beslut.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss har framtagit diskussionsunderlag och
förslag på mål för Utbildningsnämnden 2019-2020 enligt följande:

Fler jobb

Vi utbildar arbetskraft med utgångspunkt i framtida kompetens- och
arbetskraftsförsörjningsbehov för regionen och skapar förutsättningar
våra invånare ska kunna vara rustade för de arbeten arbetsmarknaden

för att

efterfrågar.

En bra skola

Våra elever upplever en trygg, stimulerande och utvecklande studiemilj ö där
de får den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga

utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska utvecklas så långt
möjligt enligt utbildningens mål.

som

En bra miljö
Alla våra verksamheter ska arbeta för ett hållbart samhälle. Våra elever ska
få de kunskaper och färdigheter som behövs för att belysa hur samhällets
funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar
utveckling.

Bra kultur- och fritidsutbud

Våra verksamheter verkar för

alla barns rätt att utöva och ta del av kultur och
tydliggör kulturens samhällsnytta. Genom kreativt och lustfyllt skapande
läggs en demokratisk grund för våra framtida kulturproducenter och

konsumenter.

Ekonomi i balans

Vår verksamhet präglas av långsiktighet och av faktabaserade och hållbara

genom att arbeta med ständiga förbättringar skapar
förutsättningar för att sträva mot en ekonomi balans.

beslut, där vi

i
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Bedômning

Mâlfonnuleringarna är framarbetade med hänsyn tagen till Ronneby
kommuns vision och strategiska målområden. Målomrâdena är utvalda

utifrån att dessa har

en relevans för utbildningsnämndens ansvarsområde.
ställer på målen som nämnden

Målen anses svara mot de krav kommunen
ansvarar för

att ta

fram.

Förslag till beslut
F öreslås att framtagna
får

i

uppgift

att sätta

förslag till mål antas och att utbildningsförvaltningen
indikatorer och aktiviteter.

Deltar debatten
i

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), nämndsledamöterna
Stefan Osterhov (S), Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M).

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till
mål för Utbildningsnämnden 2019-2020 och att Utbildningsförvaltningen får
i uppdrag att sätta indikatorer och aktiviteter.

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall
förses

med Att-satser.

till

förslaget

och

att

målen

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till förslaget och Sagers
ändringsyrkande om att målen förses med Att-satser.

Nämndsledamot Stefan Österhof (S) yrkar bifall till föreliggande

förslag

till

mål för Utbildningsnämnden 2019-2020 och att Utbildningsförvaltningen
i uppdrag att sätta indikatorer och aktiviteter.
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Propositionsordning

1

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om föreliggande förslag till
mål för Utbildningsnämnden 2019-2020 och att Utbildningsförvaltningen får
i uppdrag att sätta indikatorer och aktiviteter kan bifallas.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit framtagna mål för
Utbildningsnämnden 2019-2020 och att Utbildningsförvaltningen fâr i
uppdrag att sätta indikatorer och aktiviteter.

Propositionsordning 2

ställer frågan om Utbildningsnämnden
nämndsledamot Lars Sagers (M) ändringsyrkande gällande att målen

Ordföranden Lennarth Förberg (M)

bifaller

förses

med Att-satser.

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden avslagit Sagers ändringsyrkande

gällande

att

målen

förses

med Att-satser.

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller framtagna mål för Utbildningsnämnden 2019får i uppdrag att sätta indikatorer och

2020 och Utbildningsförvaltningen
aktiviteter

Exp:
Tobias Ekblad, F ch
Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Krister Svensson, kvalitetsutvecklare
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare
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§ 102

Dnr 2018-000302 O02

Revidering av Delegationsordning för

Utbildningsnämnden; avseende beslut

vid skolenhet. Förslag.

om

placering

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Elisabeth

Hejman anföri

sin tjänsteskrivelse följ ande;

Utbildningsnämnden antog nu gällande delegationsordning för 2017-06-15
(Hänv.

UN §98:2017).

Vi föreslår en justering under avsnittet Förskoleklassen SL kap 9 p 8.1 samt
under avsnittet Skolplikt och rätt till utbildning SL kap 7 p 9.5. Förskoleklass
är från och med höstterminen 2018 obligatorisk från och med höstterminen
det kalenderår som barnet fyller 6 år, men ett barn kan tas emot i
förskoleklass redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.
8
Aktuell lagtext/delegerad arbetsuppgift

Lagrum

Kommentar
Delegat

8.1

om placering vid skolenhet. (Erbjudande om plats från och med ht det

Beslut
år

de

fyller sex år.

SL 9:

Barn

får tas

emot tidigare.)

15
enligt 9:15

]_3_es1ut

OKN.

1

st

överklagbart

till

FR. beslut

enligt

Skolomrâdeschef
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9
Aktuell lagtext/delegerad arbetsuppgift

Lagrum

Kommentar
Delegat

9.5
Ett barn får tas

emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då

barnet fyller fem

år.

SL7:1 1
Ej överklagbart.

Skolomrädeschef

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till reviderad
till

delegationsordning

att gälla

från beslutets datum.

Beslut
Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till reviderad
delegationsordning för Utbildningsnämnden att gälla från beslutets datum.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare
Chefer Utbildningsförvaltningen FK

Justerandes sign

~

l

L

I

Wu

Utdragsbestyrkande

l

Sida

38(47)

~~~

RO
~~
"

Ik

Sida

§(.;ngx|£_l\ﬂ'RADESPROTOKOLL

KOMMUN

Utbildningsnämnden

§ 103

Dnr 2018-00032? 600

Ôppna sammanträden Utbildningsnämnden.
i

Diskussionspunkt.

Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde i november 2017 togs beslut om att
Utbildningsnämndens sammanträden fr 0 m mars 2018—tom aug 2018 är
öppna för allmänheten.
Diskussioner fördes kring öppna sammanträden i Utbildningsnämnden och
de för- och nackdelar som upplevts under de sammanträden som Varit öppna
för allmänheten.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), l:e vice ordf Tim
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna
Lars Sager (M), Lova Necksten (MP), Stefan Ósterhof (S), Erik Ohlson (V)
och Rune Kronkvist (S).
I

Diskussionerna noteras

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, F ch
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§ 104

Dnr 2018-000021 026

Personal och arbetsmiljôfrâgorjuni 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring tillsättning av ny bitr
rektor på Snäckebacksskolan. Petra Granlund tillträder sin tjänst till hösten.
Rekrytering pågår avseende rektor Espedalsskolan och Fredriksbergsskolan.

Vidare informerade förvaltningschefen kort kring det arbete med
stressprofiler hos cheferna som pågår. Förvaltningschef Tobias Ekblad har
gett Carina Ringtun i uppdrag att stötta nya chefer i form av coaching och
handledning.

Deltar debatten
i

I

debatten deltog 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Lars

Sager (M).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 105

Dnr 2018-000023 602

Kurser och konferenser juni 2018.
Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens
nämndssammanträde.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.
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§ 106

Dnr 2018-000022 600

Förvaltningschefens Rapporterjuni 2018
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort har på förvaltningschefens uppdrag

av ledningsorganisationen. Utvärdering och
genomlysning av den ledningsorganisation som infördes 2012-07-01 har
verkställt uppföljning

skett.

Diskussion fördes kring betygssättning.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
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§ 107

Dnr 2018-000025 OOO

Delgivningarjuni 2018
Sammanfattning
2017.362

-

600

Skolinspektionen: Svar på föreläggande på åtgärd utifrån Skolinspektionens
i Ronneby kommun 2017. (Förskolans utemiljö, Dnr
43-2017:5821).

tillsyn

2017.362

-

600

Skolinspektionen: Svar på föreläggande på åtgärd utifrån Skolinspektionens
i Ronneby kommun 2017. (Förskoleklass och
grundskola, skolbibliotek
och handledning på modersmålet, Dnr 43-2017:5824).
tillsyn

2017.362

-

600

Skolinspektionen: Svar på föreläggande på åtgärd utifrån Skolinspektionens
i Ronneby kommun 2017. (Vuxenutbildningen, Dnr 43 -201
7:5821).

tillsyn

2018.109

-

047

Skolverket: Beslut avseende statsbidrag för gymnasieskolans

introduktionsprogram för år 2018.

2018.248 — 049
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut gällande ersättning för att stärka och
utveckla verksamhet med flyktingguider och familj ekontakter enligt 37a
§
förordning 2010:1122.

2018.292
Förändringar av
verksamheter.

attesträtt fr

-

600

om 2018-05-28 inom Utbildningsnämndens
20l8.ll8 —616

Nämndsordförandens

skrivelse:

Ang studiehandledning

online på modersmålet.

2018.308 — 622
Skrivelse från skolsköterskoma

Justerandes sign
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2018.287 - 114
Polisanmälan gällande stöld genom inbrott
Ronneby kommun (Dnr K564331—18).

i

skola 2018-05-13 Espedalsskolan,

2018.315 — 114
Polisanmälan gällande stöld genom inbrott i skola 2018-05-30--31
Kallingeskolan, Ronneby kommun (Dnr 657410-18).

2018.321 — 114
Polisanmälan gällande skadegörelse 2018-06-01-06-02 Hobyskolan, Ronneby

kommun (Dnr 675277-18).

2018.110 — 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för fortbildning av lärare samt
fritidspedagoger och motsvarande för 2018.

2018.108 — 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete
utanför ordinarie undervisningstid - Huvudmän för 2017.
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2017.362—600
Ordförandebeslut: Svar pâ föreläggande på åtgärd utifrån Skolinspektionens
i Ronneby kommun 2017. Vuxenutbildningen, Särskild utbildning för
vuxna. (Dnr 43-2017:5821)
tillsyn

2017362-600
Ordförandebeslut: Svar på föreläggande på åtgärd utifrån Skolinspektionens
i Ronneby kommun 2017. Förskolans utemiljö (Dnr 43—2017:5823)

tillsyn

20l7.362-600
Ordförandebeslut: Svar på föreläggande på åtgärd utifrån Skolinspektionens
tillsyn i Ronneby kommun 2017. Förskoleklass och grundskola,
skolbibliotek och handledning på modersmålet. (Dnr 43-2017:5824)

Protokoll frân Förvaltningssamverkansgruppen 2018-05-14
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-05-08. Ronnebv kommun
(KS §135:2018),' Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2017.
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-05-08, Ronneby
(KS 5136:2018); Nämndernas internkontrollplaner 2018.

kommun

TeknikCollege Sydost: Mötesnoteringar Lokal Styrgrupp Ronneby 2018-05-31
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-05-31, Ronnebv kommun
¿KF §113:2018[; Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Håkan

Abrahamsson (SD).

Förvaltningschefens infobrev juni 201 8.
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201 8-06-1 4

Utbildningsnämnden

Skrivelse från skolsköterskorna ang skolmaten kommenterades. Efterfrågas
ånyo att kostchef Elena Johansson inbjuds till utbildningsnämnden i augusti
månad 2018 med anledning av den kritik som framförs på skolmaten.

anslutning härtill lyfter nämndsledamot Erik Ohlson (V) fråga kring
skolbiblioteken. Ej uppfyller dagens krav för bibliotek och bristfälliga

I

lokaler.

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) uppmärksammar inkommen skrivelse
från TeknikCollege Sydost. Teknikda för tj ej er åk 8 anordnas, där lokala
företag och industrier deltar.
Vidare arrangeras ett EU-proj ekt ”Tj ejhack” för åk 7.

Deltar debatten
i

©

debatten deltar ordf Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg
och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M),
Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Stefan Österhov (S), samt
I

ersättaren Margaretha

Håkansson (RP).

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
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§ 108

Dnr 2018-000024 002

Delegationerjuni 2018
Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2018-05-152018-06-15 samt delegationslista över av ordföranden tagna beslut 2018-0531, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2018-04-18—2018-05-28 och
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2018-05-14-2018-O5-30;
cirkulerade under nämndssammanträdet.

AV nämndsordföranden tagna beslut delgivet utbildningsnämnden under
föregående punkt (N §107:20 l 8).
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