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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-04-21 

Datum dà anslaget sätts upp 2016-04-29 

Datum dà anslaget tas ned 2016-05-21 

Fërvaringsplats fôr protokollet 

Underskrift 

"MRBÃK/løarie Ronnehed 

SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby. 
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Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) kl 08.30-12.00 
Lars Saager (M) kI 08.30—14.00 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande 
Silke Jacob (C) 
Christian Mahrle (L) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Tina Lindqvist (S) 
Marie Olsson (S) 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Ylva Olsson (SD) 

Johnny Håkansson (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Helene Fogelberg (M) kl 13.00-16.00 
Linda Johansson (SD) 
Kenth Carlsson (M) kI 14.00-16.00 

Kenth Carlsson (M) kl 08.30-14.00 
Helene Fogelberg (M) kl 08.30-12.00 
Martin Engelsjö (M) 
Håkan Abrahamsson (SD) 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Birgit Ryberg, ekonom 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Bo Skandevall, utredare 
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniskt Gymnasium 
Tommy Magnusson, konsult, projektledare och kvalitetsansvarig (QM) 
Zijad Bico, arkitekt 
William Lavesson, byggprojektledare 
Fredrik Johansson, lärare Teknikprogrammet GKH 
Lise-Lotte Lilja, lärare Teknikprogrammet GKH 

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
Bejamin Shehu, praktikant Ekonomi 
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Utbildningsnämnden 

§ 51 Dnr 2016-000377 627 

Projekt Forum för skola och socialtjänst. Förslag. 
(Ärendet harjusterats omedelbart 2016-04-21). 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för bakgrunden till föreslaget 
projekt inom social samverkan mellan Slättagårdsskolan och Socialtjänsten. 
”Forum för dialog mellan skola och socialtjänst” (FSS) , bildades i september 
2015 med nämndsordförande och chefstj änstemän från de båda förvaltningarna 
utbildnings- och socialförvaltningen. 

Bedömning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde vidare för proj ektförslag ”Forum 
för skola och Socialtjänst”. 

Syftet med gruppen är bland annat: 
- Att samverka för att utveckla det förebyggande arbetet för att tidigt ge 

rätt stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 
- Att tidigt uppmärksamma barn och unga som har behov av samhällets 

insatser. 

- Att effektivisera resursutnyttj andet genom att ta tillvara på varandras 
kunskaper och kompetenser. 

- Att bidra till en högre kvalitet mellan och i verksamheterna. 
- Att driva verksamhetsövergripande projekt gemensamt. 

Nedanstående proj ektförslag har diskuterats fram i samarbetsorganet ”Forum för 
dialog mellan skola och socialtjänst”. Syftet med projektet är att det ska fungera 
som en modell där insatserna och effekterna av arbetssättet ska utvärderas. 
Erfarenheterna kan i nästa skede användas på andra skolor. Proj ektidé och syfte; 

- Tidigt upptäcka barn i riskzon 
- Stärka/stödja skolans personal genom metodutveckling 
- Stärka/stödja barn och föräldrar genom aktiva insatser 

Öka och förbättra samverkan mellan skolans och socialtj änstens professioner i 

avsikt att höja kvaliteten i båda verksamheterna. 

Justerandes sig 
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Utbildningsnämnden

/ 
Justerandes sigry 

Vidare redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hjort för framtagen tidplan, 
genomförandefas och beräknade proj ektkostnader. Totalkostnad för projektet 
bedöms uppgå till 2 115 Tkr fördelat över tre år. 
Projektplan har utarbetats i samarbete mellan bitr förvaltningschef Inger Hj ort 
och rektor Johanna Löfdahl Slättagårdsskolan, vid Utbildningsförvaltningen; 
och verksamhetschef Göran Fridh vid Socialförvaltningen. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag och 
begär projektmedel av kommunstyrelsen i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), 
nämndsledamöterna Christian Mahrle (L), Lars Saager (M), Silke Jacob (C) och 
Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall i enlighet med 
tj änstemannaförslaget. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall i enlighet med 
tj änstemannaförslaget. 

Nämndsledamöterna Lars Saager (M), Silke Jacob (C) och Ylva Olsson (SD) 
yrkar bifall till tj änstemannaförslaget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till projekt Forum för skola 
och socialtjänst och begär projektmedel för ändamålet av kommunstyrelsen i 

Ronneby kommun. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

Utdragsbestyrkande www l
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, F ch Utbildningsförvaltningen 
Inger Hjert, bitr Fch Utbildningsförvaltningen 
Göran Fridh, Verksamhetschef Socialtj änsten 
Johanna Lôfdahl, rektor Slättagärdsskolan
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§ 52 Dnr 2016-000360 041 

Uppföljning av budget mars 2016. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos avseende mars 2016, vilken visar på ett underskott 
motsvarande -l 167 Tkr. Resultaträkning för nettokostnader verksamhetsvis 
genomgicks och kommenterades. 
Förvaltningschefen ser många frågetecken det kommande året, då det i nuläget 
inte går att se hur stort antalet elever till Start Ronneby blir. Andra 
osäkerhetsfaktorer är förskolan, grundskolan, vuxenutbildningen, SFI och IM 
språk. Extraordinära åtgärder genomförs nu för att försöka klara lagkraven 
gällande dessa verksamheter. Det kritiska läget ställer stora krav på cheferna; 
både när det gäller styrning i vardagen och styrning över året. 
Extra nämndssammanträde för budgetarbete är inplanerat den 2 juni 2016 kl 
08.30-12.00. Förstärkningar kommer troligen att krävas till hösten. 
Åtgärder; alla inköp prövas noga, återbesättningsprövning sker av alla tj änster, 
inga tj änster tillsätts utan samråd med områdeschefer/förvaltningschef 
organisationen ses regelbundet över, kontinuerlig och stor kontroll över intäkter, 
sök av statsbidrag mm. Egentligen normala åtgärder. 

Bedömning 
I dagsläget gör förvaltningschef Tommy Ahlquist bedömningen att ytterligare 
åtgärder inte behöver vidtas. Budgeten bedöms som styrbar även om budgetläget 
är betydligt mer svårbedömt 2016 beroende på påverkan av många 
osäkerhetsfaktorer. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), 
Ylva Ohlsson (SD) och Lars Saager (M).

~ 
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Utbildningsnämnden 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar Kommunstyrelsen informeras om att 
prognosen just nu pekar på en avvikelse på - 1167Tkr. Förvaltningschefens 
bedömning är emellertid att resultatet är styrbart mot budget. Tilläggsäskande 
kan bli aktuella under året men utbildningsnämnden avvaktar med ev sådan till 
efter Tertial l. 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Kommunstyrelsen kommer att informeras om att prognosen just nu pekar på en 
avvikelse på - 1167Tkr. Förvaltningschefens bedömning är emellertid att 
resultatet är styrbart mot budget. Tilläggsäskande kan bli aktuella under året 
men utbildningsnämnden avvaktar med ev sådan till efter Tertial l. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen FK 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

§ 53 Dnr 2016-000344 O05 

Begäran om remissyttrande avseende motion från 
kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) om 
internt kommunikationssystem i skolorna. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort har framtagit förslag till yttrande avseende 
motion från kommunfullmäktigeledamot Nicolas Westrup (SD) om internt 
kommunikationssystem i skolorna. 

Bedömning 
Utbildningsnämnden har i internkontrollplan för 2016 beslutat lyfta frågan om 
säkerhetsrutiner för hot och våld vid förskole- och skolenheter genom att anvisa 
att alla enheter har intern rutin för arbete vid hot och våld mot enheten. Arbetet 
har således inletts och utbildningsnämnden får genom detta grepp om 
situationen genom uppföljning under åter. Åtgärder i andra former bör beslutas 
efter detta. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 
yttrande och genom detta anser motionen besvarad. 

Deltar i debatten 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall i enlighet med 
tj änstemannaförslaget. 

Nämndsledamot Ylva Olsson (SD) yrkar att motionen återremitteras. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till ordföranden Lennarth Förbergs (M) yrkande röstar ja 
och de som bifaller nämndsledamot Ylva Olssons (SD) remissyrkande röstar 
nej . 

En å? Beslutande 

Lennarth Förberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg, ordf. (C) 
Christian Mahrle (L) 
J an-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) 

Nej Avstår 

Anna-Karin Wallgren (S) tj g.ers 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) tj gets 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 

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

>< Linda Johansson (SD) tj g.ers 

Ylva Olsson (SD) >< 

Omrôstningsresultatet blir 13 ja-rôster och 2 nej-röster. 

Om röstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla ordförandens yrkande avseende föreliggande tj änstemannaförslag till 
yttrande betr motion om internt kommunikationssystem i skolorna. 

x’ 
Justerandes sign // Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande, anser 
genom detta motionen besvarad, och bifaller yttrandet i enlighet med redovisat 
omröstningsresultat. 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 
Kommunñlllmäkti ge 
Inger Hjort, bitr Fch 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 54 Dnr 2016-000362 612 

Flygteknikprogrammet och EASA-krav. Information. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist infonnerade inledningsvis kort kring 
förestående föreläsning av konsult Tommy Magnusson, avseende den unika 
spetsutbildningen vid Flygtekniskt Gymnasium i Kallinge. Stora krav ställs på 
denna utbildning och arbetet har nu påbörj ats för att verksamheten ska kunna 
certifieras enligt EASA-krav (European Aviation Safety Agency). 
Tommy Magnusson, konsult samt kvalitetsansvarig (QM) samt rektor Magnus 
Magnusson , informerade kring Flygteknikprogrammet och EASA-krav. 
FN-organet ICAO har skapat en standard för världen vad gäller flygsäkerhet vid 
flygning. EASA och F AA organiserar ca 80% av all luftfart i världen och 191 
medlemsländer ingår. Transportstyrelsen (TS) är underställd EASA och ICAO. 
Transportstyrelsen utför tillsyn av civil luftfart enligt den svenska luftfartslagen 
samt utfärdar tillstånd för civil luftfart i Sverige. 

EASA är ett kvalitetssystem för civilt flyg och luftfart, där Part 147 omfattar 
skolans utbildning och Part 66 elevens kunskapskrav. Part 66 beskriver 
certifikatbestämmelser och utbildningsplan för flygtekniker och flygmekaniker. 
Betr Part 147 skolorganisation, består denna av fem huvuddelar: 
Teoriutbildning, Praktikutbildning, Elevpraktik, Teoriexamination och 
Praktikexamination. 

Maintenance Training Organisation Exposition (MTOE) är grunden för Part 
147-tillståndet från Transportstyrelsen. En godkänd EASA Part 147 skola 
innehar auktorisation att utfärda EASA utbildningsintyg COR, vilket omfattar 
Basic Training resp Basic Examination. 

EASA Part 147 Myndighetskrav innefattar att; 
- AM har ett tydligt juridiskt och ekonomiskt ansvar för verksamheten, 
- en resursbalans skall finnas i Verksamheten 
- återkommande utbildning för lärare skall genomföras 
- upprätthålla ett kvalitetssystem inkluderande ett avvikelsesystem 
- verksamheten skall beskrivas i en utbildningshandbok (MTOE). 
- Transportstyrelsen utfärdar verksamhetstillstånd för Part 147. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Inför hösten har 47 elever sökt till Flygteknikpro grammet. Därav är 27 elever 
1:a handssökande. Av eleverna som sökt till Flygteknikpro grammet är 25 
behöriga. 

Konsult Tommy Magnusson uppger att det undervisningsmaterial som inköpts 
(flygplan, helikoptrar) håller en mycket hög kvalité. Spetsutbildningen ställer 
stora krav på såväl lärare som elever. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD), Lars Saager (M), Christer 
Stenström (M) och Christian Mahrle (L), samt ersättaren Håkan Abramsson 
(SD). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Magnus Magnusson, rektor F lygtekniskt Gymnasium 
Tommy Magnusson, konsult och kvalitetsansvarig (QM) 
Bo Skandevall, utredare

~ 
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§ 55 Dnr 2016—O00245 619 

Skolinspektionens förfrågan rörande ansökan från 
Gymnasieskolor i Syd AB, Karlshamns kommun, om 
godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola. Fria Läroverken. (Dnr 32- 
2016:905). Remiss. 

Sammanfattning 
Utredare Bo Skandevall redogjorde för förslag till yttrande avseende ansökan 
från Gymnasieskolor i Syd AB, om godkännande som huvudman för utökning 
av en fristående befintlig gymnasieskola i Karlshamns kommun; Fria 
Läroverken. 

Sökande avser utöka med följande program och inriktningar; 
- Ekonomiprogrammet, inriktningen ekonomi, 60 elever 
- Naturvetenskapsprogrammet, inriktning naturvetenskap, 60 elever 
- Samhällsvetenskapsprograrnmet, inriktning beteendevetenskap, 60 

elever 

Av yttrande framgår att 31 elever har som förstahandsval sökt sig till 
gymnasieutbildningar utanför kommunen, medan inflôdet är drygt 60 elever. 
Då elevantalet är relativt konstant över tid, efter att ha stabiliserats efter tidigare 
års nedgångar, har de samverkande kommunerna sökt anpassa sin organisation 
vad avser antalet utbildningsplatser, tycks det vara onödigt att utöka mängden 
utbildningsplatser inom de områden Fria Läroverken i Karlshamn avser. 
Vad avser elevprognos anses att metod och frågeställningar inte stärker ansökan 
på ett vederhäftigt sätt. Ett etablerande får negativa konsekvenser för den 
kommunala utbildningsverksamheten och den kommunala ekonomin 
En gemensam antagningsorganisation finns och samarbetsavtal har slutits med 
gymnasiesamverkan Skåne. 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

Fôrslag till beslut 
Föreslås att ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, om utökad verksamhet hos 
huvudmannen för Fria Läroverken i Karlshamn, avstyrks. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e Vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD), 
Erik Ohlson (V), Christian Mahrle (L) och Lova Necksten (MP) samt ersättaren 
Martin Engelsj ö (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ser inte någon risk för utarmning av GKH, 
varför denne föreslår vissa förändringar i utredarens förslagsyrkanden samt att 
ansökan tillstyrks. 

Nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 
Christian Mahrle (L) och ersättaren Martin Engelsjö (M) bifaller ordförandens 
yrkande. 

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till tj änstemannaförslaget utan 
ändringar. 

Nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till 
2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 
utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande. 

Omröstning begärs. 

De som yrkar bifall till ordföranden Lennarth Förbergs (M) yrkande röstar ja 
och de som bifaller 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkande röstar nej. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutande Ja Nej Avstår 

Lennarth F örberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg, ordf. (C) 
Christian Mahrle (L) 
J an-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S) 
Anna-Karin Wallgren (S) tjg.ers 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) tjg.ers 
Erik Ohlson (V) 
Lova Necksten (MP) 
Linda Johansson (SD) tjg.ers 

Ylva Olsson (SD) 

>4 

><><><><>< 

I><><><><><><1>< 

>4 

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

Omröstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla ordförandens yrkande avseende föreliggande nämndsutlåtande avseende 
ansökan från Gymnasieskolor i Syd AB, om godkännande som huvudman för 
utökning av en fristående befintlig gymnasieskola i Karlshamns kommun; Fria 
Läroverken och föreslår Kommunstyrelsen att ansökan tillstyrkes. 

Beslut 

Föreliggande nämndsutlâtande betr yttrande avseende ansökan om utökad 
verksamhet vid befintlig fristående gymnasieskola, Fria Läroverken i 

Karlshamn; ingiven av Gymnasieskolor i Syd AB antages av 
utbildningsnämnden. 

Justerandes 5197 Utdragsbestyrkande

~



Sida 
SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 18(41) 
201 6-04-21 
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Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen for beslut. 

Reservationer 
S-gmppen och nämndsledamot Erik Ohlson (V) reserverar sig mot beslutet 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Skolinspektionen 
Bo Skandevall, utredare FK 
Gymnasieskolori Syd AB FK 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ 56 Dnr 2016-000376 600 

EU-projekt "Make Learn Share Europe". 

Sammanfattning 
Gynmasielärarna Fredrik Johansson och Lise-Lotte Lilja informerade kring EU- 
projektet ”Make Learn Share Europe”, som är ett EU-ñnansierat, treårigt 
samarbetsprojekt mellan fem städer. Rom, Riga, Gijon, Sheffield och Ronneby. 
Arbetskonferenser hålls en gång årligen mellan de olika städerna. 
Projektet syftar till att öka den digitala kompetensen bland unga människor i 

Europa. Utvalda elever kommer att få utbildning och träning inom digitalt 
skapande och ska sedan driva lärande Sessioner för andra skolor eller lokala 
etablissemang. Materialet för dessa är öppet tillgängliga och kallas ”Open 
School Units”. 

Femton ambassadörer utbildas under Våren som faller ut i grundskolan, där nya 
ambassadörer i sin tur ska utbildas. 

Ytterligare information kring EU-projektet (KA3 -proj ektet) finns på 
http://makelearnshare.eu/sweden-ronnebv . 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP), Marie Ohlsson (S) och 
Christian Mahrle (L). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes signW /' Utdragsbestyrkande 
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Exp: 

Ronny Mattsson, skolområdeschef GyV FK 
Fredrik Johansson, Lärare Teknikprogrammet 
Lise-Lotte Lilja, Lärare Teknik-Dataarbetslaget

~ I I ß 
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§ 57 Dnr 2016-000363 4132 

Ôvergripande utvecklingsplan fôr Blekinge 
Naturbruksgymnasium. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) uppger inledningsvis att genomförd 
utredning avseende det strategiska utvecklingsarbetet ses som en inledande fas, 
där nästa steg är den övergripande strategiska planen/utvecklingsplan. 

Utredare Bo Skandevall, rektor Boel Forslund och driftschef Bosse Börjesson 
redovisade i enlighet med utbildningsnämndens beslut 2016-01-21 (N §8:2016) 
den strategiska gruppens arbete vid dagens nämndssammanträde. Målarbete, 
vision och handlingsplan är ett förestående arbete som väntar den strategiska 
utvecklingsgruppen. 
Förslag till övergripande utvecklingsplan 2016-2019 för Blekinge 
Naturbruksgymnasium presenterades. 

Bedömning 
De åtgärder som bildar stommen i den strategiska planen innefattar följ ande tre 
Utvecklingsområden och fyra mätbara framgångsindikatorer; 

- En aktiv utvecklings grupp bildas och verkar med regelbundna möten 
som leds av rektor och driftschef, samt bestående av utvalda medarbetare 
som representanter från skolans olika inriktningar (Bilaga 1). 

- Skolans tillvägagångssätt och informationsinnehåll inför elevernas 
gymnasieval analyseras och stärks. 

- Inför läsåret 2018/2019 har förberett uppstart av ett eller flera 
gymnasieprogram, eller delar därav. 

Följ ande framgångsindikatorer för utvecklingsarbetet redovisas en gäng per 
läsår; 

- Antal antagna elever per inriktning i historisk jämförelse och nästa läsårs 
mål. 

- Redovisning och utfall av genomförda ämnesintegreringar. 
- Redovisning av utvecklings gruppens uppsatta mål och måluppfyllelse 

som blivande kunskapscentrum och investerings- och Verksamhetsmål. 
- Yrkesrådens summering av samarbete och upplevt resultat 

Juste 
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Fôrslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom framtaget förslag till 
övergripande, strategisk plan för Blekinge Naturbruksgymnasium och fastställa 
densamma. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamötema Ylva Olsson (SD), 
Lars Saager (M) och Erik Ohlson (V) samt ersättarna Helene Fogelberg (M), 
Håkan Abramsson (SD) och Martin Engelsjö (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) är positiv till förslaget och yrkar bifall till 
föreslagen strategiplan, med tillägget att redovisning sker i november 2016 över 
hur arbetet har fortskridit. 

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

Nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar att strategiplanen för Blekinge 
Naturbruksgymnasium 2016-2019, ändras sâ att den istället sträcker sig från 
2017 till 2025. Samt att redovisning till utbildningsnämnden sker i dec 2016 alt 
våren 2017. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden ställer 
sig bakom ordförandens yrkande betr föreliggande förslag till övergripande 
strategisk plan för Blekinge Naturbruksgymnasium 2016-2019, mot 
nämndsledamot Lars Saagers (M) tilläggsyrkande om att ändra strategiplanen så 
att den istället gäller 2017-2025. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutat bifalla föreliggande förslag 
till övergripande strategisk plan för Blekinge Naturbruksgymnasium 2016-2019, 

Justerandes sign 
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och att utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Lars Saagers (M) 
tilläggsyrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till övergripande, strategisk 
plan för Blekinge Naturbruksgymnasium 2016-2019, samt begär en återkoppling 
av cheferna vid Blekinge Naturbruksgymnasium senast november 2016. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 
Bosse Börjesson, chef Driftsenhet Hoby Lant- och Skog 
Bo Skandevall, utredare 

Justerande
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§ 58 Dnr 2016-000147 630 

Fôrslag avs Nya fôrskoleavdelningar i tätorten. 

Sammanfattning 
Ref. till tidigare behandlat ärende i utbildningsnämnden 2015-1 1-19 ang behov 
av utbyggnad av förskolan i Kallinge (Hänv N§127:2015). 
Utredare Ulf Borgström redogjorde inledningsvis för bakgrund och behandling 
av ärendet. Då det gäller placeringen av ny förskola omfattas valet av detta av 
vissa huvudprinciper och hänsynstaganden utöver de pedagogiska; t ex 
ekonomi, yttre miljö, hälsoaspekter mm. 

Bedömning 
Borgström redogjorde för nuvarande utredningsläge, där riskbedömningen pekar 
på att den tilltänkta ytan inte är lämplig för etablering av förskola med 
nuvarande bullerutbredning. Utgångspunkten är att hitta tomter som är 
tillräckligt stora för att rymma en förskola för 2x5 avdelningar med topo grafiskt 
och strategiskt lämpligt läge samt beaktande av miljöfaktorer. Förslag på nya 
platser kommer att fås från Tekniska förvaltningen under nästa vecka. 

Förslag till beslut 
Föreslâs att utbildningsnämnden ställer sig bakom ambitionen med utökat antal 
avdelningar och ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta utredning 
och placering av förskola mellan Ronneby och Kallinge. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Ylva Olsson (SD), 
Lova Necksten (MP), Marie Ohlsson (S), Christian Mahrle (L) och Erik Ohlson 
(V)- 

í | 
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Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar att dagens information noteras till 
protokollet samt att utbildningsnämnden dels ställer sig bakom fortsatt 
utredning och utvärdering av det tänkta läget; dels fortsätter söka efter 
alternativa lägen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar dagens information till protokollet; samt 
dels ställer sig bakom fortsatt utredning och utvärdering av det tänkta läget; 
dels fortsätter söka efter alternativa lägen. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Zijad Bico, arkitekt 
William Lavesson, byggproj ektledare 

Justerandes sign 
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§ 59 Dnr 2016-000364 678 

Ombyggnad av delar av Kallingeskolan; bl a 
särskoledelen. Förslag. 

Sammanfattning 
Ref. till beslut ang rev. investeringsplan 2017-2019 i utbildningsnämnden 20 l 6- 
03-17 (N §37:20l6); behandlas Kallingeskolans ombyggnad som ett separat 
ärende vid dagens nämndssammanträde. 
Inledningsvis redogjorde Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge Skolområde, 
för nuvarande elevantal på Kallingeskolan och den klassvisa fördelningen. 
Nuvarande klassrum är anpassade för max 27 elever. 
Totalt finns det 536 elever på Kallingeskolan. Inför år 2017 väntas elevantalet 
stiga till 564 elever (exkl särskolans elever). 
Tekniska förvaltningen har i samråd med Kallinges skolområdeschef och 
rektorer på Kallingeskolan, tillsammans med arbetsmiljösamordnare, utformat 
ett förslag på åtgärder baserat på skolans internutredning. 

Prioriterad lista på anpassningsbehov av lokalerna och de behov och 
förändringar som krävs för att möta de flesta eleverna i grundsärskolan delgavs 
nämndsledamöterna, liksom konsekvenser av det som ev inte åtgärdas. 
Utredare Ulf Borgström redogjorde för förslag gällande ombyggnad av delar av 
Kallingeskolan. Den totala kostnaden beräknas uppgå till 15 Mkr. 
En utökad särskola (träningsskola) bör etableras även i tilltänkt ny skola i 

Ronneby. 

Bedömning 
Bedömningen är att ombyggnationerna är möjliga att genomföra med start sent 
hösten 2016 och övrig förändring löpande samt under sommaren 2017 . 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige; 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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- En ombyggnad enligt p. 1,2 och 3.Tota1kostnad 9,8 Mkr. 
- Avsätta medel för byggnation av kontorshus enligt p. 4. Totalkostnad 3,0 

Mkr. 
- Tillföra medel för inventarier och utemiljö enligt p. 5. Totalkostnad 2.2 

Mkr. 
- Hemställa att Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att proj ektera 

ombyggnad och genomföra förändringen enligt p. 1,2,3, 4 och utemiljö 
p. 5. 

Deltar i debatten 
I debatten deltog ordförande Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg 
(C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), närnndsledamötema Ylva Olsson 
(SD), Erik Ohlson (V), Marie Ohlsson (S) och Christian Mahrle (L), samt 
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S), 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att ärendet bordläggs till maj månads 
nänmdssammanträde och att både Kallingeskolan och nya förskolan har prio 1 

samt redovisas gemensamt som investeringsärende. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar att ärendet återremitteras för att 
undersöka möjligheterna till bygglov. 

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till nåmndsledamot Erik Ohlsons 
(V) yrkande om bordläggning. 

Marie Ohlsson (S) yrkar bifall till 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkande om 
återremiss. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till 2:e vice ordf J an-Eric 
WIldros (S) yrkande om återremittering. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra. De som yrkar bifall till 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande röstar ja och de som bifaller 2:e vice 
ordf J an-Eric Wildros (S) yrkande röstar nej. 

Justerandes sign 
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Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S) yrkande om återremiss. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar återremittera ärendet till maj månads 
nämndssammanträde. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
Ingela Berg, skolområdeschef Kallinge 
Zijad Bico, arkitekt 
William Lavesson, byggprojektledare 
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§ 60 Dnr 2016-000365 026 

Personal - Arbetsmiljôfrâgor April 2016. 

Sammanfattning 
Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlqvist kort kring 
tillsättningen av nio 1:e lärare, som ägde rum 2016-04-18 Vid en ceremoni i 

Stadshusets cafeteria, där anställningsbevis överlämnades. Det finns nu totalt 38 
1:e lärare anställda i Ronneby kommun. 

Vidare informerade förvaltningschefen från rekryteringskväll som anordnades 
den 6 april 2016 på Gymnasieskolan Knut Hahn, syftande till att rekrytera nya 
medarbetare till utbildningsverksamheten. Arrangemanget föll väl ut och gav en 
positiv respons, där ca 70 deltagare slöt upp. 

Avslutningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring 
disciplinärende där lärare avstängts från sin tjänst. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

~ 
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§ 61 Dnr 2016-000366 602 

Kurser och konferenser April 2016. 

Sammanfattning 
Gymnasiesamverkan Sydost (samarbete mellan elva kommuner) kommer att 
anordna en konferens i Ronneby den 30 september 2016, med koppling till 
IT/Data. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Justerandes sign / Utdragsbestyrkande
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§ 62 Dnr 2016-000367 602 

Fôrvaltningschefens rapporter april 2016. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för situationen inom förskolan 
och framtagen BO-statistik delgavs nämndsledamötema. Förvaltningschefen 
påtalar en mycket hög placeringsgrad jmf med föreg år. Akut situation kan vara 
ett faktum redan i augusti-september. Extremt stort behov av platser inom 
förskolan. 

Vad gäller Kuggeboda förskola, blir verksamheten kvar ytterligare ett år på 
Backsippan i Listerby. Arendet kommer upp till behandling vid maj månads 
nämndssammanträde. 

Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring den tillfälliga 
undervisningsenheten Ronneby Soft på Soft Center. Ca 120-130 barn och 
elever åk 1-9 kommer att få sin undervisning vid den nya 
undervisningsenheten. Uppstart kommer att ske i mitten av maj månad 2016. 
Uppdraget som platschef har givits till Carina Ringtun. 
Den nya undervisningsenheten kommer att vara öppen även under juni och 
augusti för att samarbete med fiitidsverksamheten och aktiviteter under 
sommaren. 

Avslutningsvis delgavs nämndsledamöterna rektor Johanna Månssons skrivelse/ 
information om nyanlända Vuxna och barn - behov av skolgång. 
En minskning ses när det gäller antalet nyanlända barn som registreras för 
förskoleplats/ skolplats, medan kön till SFI fylls på som tidigare. 
Läget är fortsatt kritiskt gällande förskoleplatser och skolplatser från 
förskoleklass till gymnasieskola och vuxenutbildning. Chef för Start Ronneby 
och Start Soft kommunicerar kontinuerligt med skolområdeschefer och rektorer 
om lediga platser ute på skolor i Ronneby kommun. 

Nämndsledamot Silke Jacob (C) lyfte fråga kring rutiner vid behandling av 
integritetsskyddad identitet refererande till sådan vid Ängelholms kommun 
(Rutiner för hantering av skyddad identitet inom förskola och grundskola) och 
ev framtagande av sådan for Ronneby kommun. 
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Vidare lyfte tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M) fråga kring minskat 
antal spärrar på datorerna och laddningsstationer. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist kommer att ta upp detta med IKT- 
pedagogerna. 

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) och nämndsledamot Christian Mahrle (L) 
lyfte fråga kring skolmaten och inkomna synpunkter på densamma. Kostchef 
Elena Johansson kommer att inbjudas till maj månads nämndssammanträde för 
att närmare diskutera skolmaten. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e Vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Lova 
Necksten (MP), Silke Jacob (C), Christian Mahrle (L) och Ylva Olsson (SD), 
samt tjänstgörande ersättare Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch
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§ 63 Dnr 2016-000368 000 

Delgivningsärenden April 2016. 

Sammanfattning 
2016.359-002 

Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll. 
Delegationsmottagare Carina Ringtun, chef modersmålslärarna och den 
tillfälliga undervisningsenheten, Soft Center. 

2015.165-047 

Skolverket: Redovisning av statsbidrag Främja lärling 2015 
Gymnasieskolan Knut Hahn bidragsåret 2015. 

201 5.166-047 

Skolverket: Redovisning av beviljat statsbidrag för yrkesintroduktion i 

gymnasieskolan 2015. 

2015.833-047 

Skolverket: Beslut om återbetalning av statsbidrag för utbildning för barn 
som vistas i landet utan tillstånd 2015. 

2016.267 - O47 
Skolverket: Beslut om statsbidrag för undervisning under skollov år 2016. 

2016.124 - 047 

Skolverket: Utbetalningsmeddelande avs statsbidrag för maxtaxa inom 
förskolan, fritidshemmet och annan ped verksamhet för mars 2016. 

2016.284 - O47 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
ñitidshem inte erbjuds 2016. 

2016.350 - 047 
Skolverket: Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 
karriärsteg för lärare 2016/2017. 
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2016.351 - O47 
Skolverket: Avslagsbeslut betr ansökan om statsbidrag för att utveckla 
yrkesintroduktion, ett introduktionsprogram i gymnasieskolan 2016. 

2016.370 - O47 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
läsåret 2016/2017. 

2016.399 - 047 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för läxhjälp 2016 

2016.371 - 047 
Skolverket: Redovisning av ansökan om statsbidrag för yrkesintroduktion i 

gymnasieskolan 2015. 

2016.372 - 047 
Skolverket: Yttrande avs ansökan om statsbidrag för arbetsplatsförlagt 
lärande (APL) 2016. 

2016.374 - 047 
Skolverket: Redovisning av beviljat statsbidrag för arbetsplatsförlagt 
lärande (apl) i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015. 

2016.135 - 047 
Skolverket: Beslut om beviljat statsbidrag for ökad undervisningstid i svenska 
eller svenska som andraspråk for nyanlända elever i grundskolan VT 2016. 

2016.375 — O47 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för gymnasial lärling VT 2016. 

2016.320 - 114 

Polisamnälan ang stöld genom inbrott 2016-03-12 Gymnasieskolan Knut 
Hahn, Ronneby kommun. (Dnr K293793-16). 

2016.321 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2016-03-08 Hobyskolan, Ronneby 
kommun, (Dnr K284488-16) 
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2016.385 - 114 

Polisanmälan ang stöld av datorer 2016-03-15 Snäckebacksskolan. Dnr 
K3 12792- 1 6. 

2016.386 - 114 

Polisanmälan/ Underrättelse ang försök till stöld 2016-03-23 Kulturskolan. Dnr 
K3 55102-16. 

2016.389 - 114 

Polisanmälan ang skadeanmälan, klotter 2016-03-31 Snäckebacksskolan. Dnr 
K374748-16. 

2016.420 - 114 

Polisanmälan ang stöld av dator 2016-03-24, gymnasieskolan Knut Hahn. Dnr 
K390444-16. 

2016.384 - 171 

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsynsprotokoll 2016-03-21, 
Slättagärdsskolan, Ronneby kommun (Dnr 2016-764)) 

2016.415 - 171 

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsynsprotokoll 2016-04-08, 
Espedalsskolan, Ronneby kommun (Dnr 2016-875) 

2016.414 - 619 
Kulturrådet: Beslut om fördelning av bidrag inom ramen för statsbidrag till 
kulturell verksamhet i skolan, Skapande skola 2016, avseende huvudmän i 

Blekinge län ( GD 2016:70). 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 2016-03 -14 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31, Stadshuset, 
Ronneby (KF S71:2016); Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare 
i Utbildningsnämnden; Emelie Olsson (C), samt fyllnadsval.
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Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31, Stadshuset, 
Ronneby (KF 898:2016); Omprioriterad investeringsplan 2016-2019. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31, Stadshuset, 
Ronneby (KF 884:2016); Nya förskoleavdelningar i tätorten. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31, Stadshuset, 
Ronneby (KF 885:2016); Flytt av Vuxenutbildningen från Knut Hahnsskolan 
till Soft Center. 

Protokollsutdrag från _Kommunfullmäktige 2016-03-31, Stadshuset, 
Ronneby (KF 886:2016); Överföring av budgetmedel avseende skogsvård. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2016-03-31, Stadshuseg 
Ronneby (KF 883:2016); Tillfällig undervisningsenhet 2016. 

Utdrag från wwwronnebyse: Nio nya förstelärare utsedda. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) och nämndsledamot Lova 
Necksten (MP). 

Minskat bidrag från Skapande Skola, Kulturrådet, kommenterades liksom 
återbetalning av statsbidrag för papperslösa.

~ 
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§ 64 Dnr 2016-000369 O02 

Delegationsärenden April 2016. 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2016—03-24—-2016- 
O4-19 och delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 201 6-03-24—2016-04-04 
samt delegationsbeslut för Skolområde GyV 2016-02-13——2016-04-12, 
cirkulerade under sammanträdet. 
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§ 65 Dnr 2016-000345 024 

Begäran om remissyttrande avseende motion från 
kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) om 
personalföreträdares närvarorätt. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort har framtagit förslag till yttrande avseende 
motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) om 
personalföreträdares närvarorätt vid närnndssammanträden. 

I motionen föreslår Sune Håkansson att; 
- kommunstyrelsen utvärderar vilka för- och nackdelar personalföreträdamas 

närvaro- och yttranderätt har haft 
- kommunstyrelsen överväger att skapa samma regler i samtliga nämnder, 

innebärande antingen att ingen nämnd, alternativt alla nämnder, har 
närvaro- och yttranderätt för personalföreträdarna 

- kommunstyrelsen vid behov överlägger med de fackliga organisationerna 
om hur personalföreträdarna skall utses. 

Bedömning 
Från utbildningsnämndens sida ses enbart positivt på de erfarenheter nämnden 
hittills haft, av personalföreträdares närvaro- och yttranderätt enl 7 kap 9§v 
Kommunallagen. 
Utbildningsförvaltningen och nämnden ser för närvarande inte någon anledning 
att inskränka personalföreträdare närvaro- och yttranderätt, utan anser att det är 
upp till varje nämnd att ta beslut i frågan då det kan finnas skäl som talar för och 
emot; baserat på verksamheternas karaktär. 

Sammantaget anses det vidare att det inte finns skäl för kommunstyrelsen att 
utreda frågan. Betr motionärens förslag att ”kommunstyrelsen vid behov 
överlägger med de fackliga organisationerna om hur personalföreträdarna skall 
utses” ses inget handlingsutrymme för det enligt gällande lagstiftning. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget yttrande och antar 
detta som sitt eget remissvar till kommunledningskansliet.
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e Vice ordf J an-Erik 
Wildros (S). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sig bakom föreliggande förslag till 
yttrande. 

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

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande avseende motion 
om personalföreträdares närvarorätt vid nämndernas sammanträden. 

Exp: 

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäkti ge 
Inger Hjort, bitr Fch 
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§ 66 Dnr 2016-000324 4132 

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling 
gällande djurfoder till Blekinge Naturbruksgymnasium. 

Sammanfattning 
Upphandlare Maria Symbonis redogjorde för framtaget förfrågningsunderlag 
gällande djurfoder till Blekinge Naturbruks gymnasium och driftsenheten Hoby 
Lant- och Skog. Upphandlingen avser ett två-årigt avtal avseende djurfoder i 

bulk och småsäck. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlaget avseende 
upphandling av djurfoder till Blekinge Naturbruksgymnasium samt till 
driftsenhet Hoby Lant- och Skog. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlaget avseende upphandling av 
djurfoder till Blekinge Naturbruksgymnasium samt till driftsenhet Hoby Lant- 
och Skog. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Boel Forslund, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 
Bosse Börjesson, chef Driftsenhet Hoby Lant- och Skog 
Maria Symbonis, upphandlare 
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§ 67 Dnr 2016-000323 623 

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling av 
skolskjutstrafik Ronneby - Bräkne-Hoby. 

Sammanfattning 
Upphandlare Maria Symbonis redogjorde för framtaget förfrågningsunderlag 
gällande skolskjutstrafik Ronneby - Bräkne-Hoby. Upphandlingen avser 
skolskjuts för läsåret 2016-2017. Cirka 50 elever berörs. 

Förslag till beslut 
F öreslås att utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av skolskjutstrafik Ronneby - Bräkne-Hoby. 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlag avseende upphandling av 
skolskjutstrafik Ronneby - Bräkne-Hoby. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Maria Symbonis, upphandlare 
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig
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