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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 96 Dnr 2016-000557 617 

Nämndspresentation av Sjôarpsskolan. Information. 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens augustisammanträde har förlagts till Sj öarpsskolan. 
Rektor Monica Boje och 1:e Iärare Reine Cederberg delgav 
nämndsledamöterna en presentation av skolan och den verksamhet som 
bedrivs där. 

Kommunens gymnasiesärskola, dvs Sjöarpsskolan, är anpassad för elever med 
utvecklingsstörning. Sj öarpsskolans måtto är ”Lära Leva Livet”. 

På Sjöarpsskolan vid Bräkne-Hoby finns idag 29 elever. Nio av eleverna på 
gymnasiesärskolan bor på internatet. 
Sjöarpsskolan har också ett eget kök, där all mat till skolans elever lagas från 
grunden. Till stor del närodlat och ekologiskt. 

1:e lärare Reine Cederberg informerade kring den noggranna utredning som 
görs för att utröna elevens behov av att gå på särskola, redogjorde för olika 
begrepp och perspektiv på Specialpedagogik. Likaså berördes elevernas 
funktionsfönnåga och frågan om integrering eller inkludering. Allt i syfte att 
förbereda eleverna för ett vuxenliv. 

Vidare informerades nämndsledamöterna om EU-proj ekt i samarbete med nio 
länder; med inriktning på yrkesskolor. 

Samtliga elever på Sjöarpsskolan har de senaste åren fått sommarjobb över 
sommaren. Utbud av aktiviteter för de elever som bor på Sjöarpsskolan är 
viktigt. Fritidsaktiviteter, sommarjobb, skolresor och bussresor anordnas. 

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 Erik 
Ohlson (V), Christer Stenström (M), Lars Saager (M) och Christian Mahrle 
(L)-
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KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Monica Boje, rektor Sjöarpsskolan 
Reine Cederberg, 1:e lärare Sjöarpsskolan 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 97 Dnr 2016-000556 041 

Uppföljning av budgetjuli 2016. Redovisning. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten 
framtagen prognos för juli 2016, vilken redovisar ett underskott för hela 2016 
motsvarande -4.546 Tkr (inkl budgetreducering). Sammanställning över 
interkommunala ersättningar delgavs nämndsledamöterna. 

Av kommentarerna framgår att underskottet har sin grund i betydande 
volymförändring; där volymökningar av barn, elever och studerande blir stor 
under hösten 2016. I närtid genomförs extraordinära åtgärder för att försöka 
klara lagkraven gällande förskola, grundskola, gymnasium och 
vuxenutbildning. 

Utfall efter juli månad visar på ett utfall av 58%, vilket relativt sett är bra. 
Förvaltningschefens bedömning, i skrivande stund, är att utbildningsnämndens 
bokslut kommer att få ett underskott motsvarande ca 3 500 Tkr, om inte extra 
medel tillförs. Således kan ca 1 000 Tkr arbetas in. 

Effektiviseringspost på 1 147 Tkr enligt KF §216 är fördelad på vht 434 IKE 
med 500 Tkr och vht 815 på övrigt med 647 Tkr. 
Sammantaget kan sägas att oförutsedda volymökningar, uppstart av tillfälliga 
förskolor, och en timplaneökning i matematik med 120 tim.; som i sin tur 
kräver en utökning av organisationen med sex (6) tjänster, gör att budget inte 
klaras om extra tillskott ej erhålls. Ökad skolskjutskostnad (ytterområdena) 
och behov av att ytterligare en förskoleenhet startas upp gör läget 
bekymmersamt. 
Utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag med 3,5 Mkr i juni. Ett enigt 
KS au behandlade ärendet med bifall i juni. Vid Kommunstyrelsens 
sammanträde i augusti beslutade man dock avvakta till budgetuppföljning 
Tertial 2. 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att god ordning råder i budgeten. 
Om de oförutsedda förändringarna inte inträffat hade budget klarats. 
I september månad behandlar Budgetberedningen förslag till Budget 2017. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

Bedömning 
Åtgärder; Noggrann kontroll av intäkter, allmän återhållsamhet med inköp, 
återbesättningsprövning av tj änst samt styrning av kostnader.. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), l :e vice ordf Tim 
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamot Erik Ohlson 
V), Lars Saager (M) och Christian Mahrle (L); samt tjänstgörande ersättare 
Linda Johansson (SD). 

Yrkanden 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att två att-satser införs i beslutet; 

- Att kommunstyrelsen informeras om att prognosen för hela 2016 
ligger på - 4. 546 (-3, 546 enl Fch:s bedömning) 

- Att utbildningsnämnden delar förvaltningschefens bedömning att 
budget inte klaras 2016. 

l :e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till nämndsledamot Erik Ohlsons 
(V) yrkande. 

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

Nämndsledamot Christian Mahrle (L) yrkar bifall till nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande. 

Tjänstgörande ersättare Linda Johansson SD) yrkar bifall till nämndsledamot 
Erik Ohlsons (V) yrkande. 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

TILLÄGGSYRKANDE 
Nämndsledamot Lars Saager (M) yrkar att utbildningsnämnden kompletterar 
så att det även står att det är av stor vikt att begärda medel (3,5 Mkr) tilldelas 
utbildningsnämnden, så att verksamheten kan genomföras under hösten 2016 
mot ett nollresultat, vilket skulle vara positivt för Verksamheten och dess 
personal. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande; 1:a att-satsen, med 
följande lydelse; 

- Att kommunstyrelsen informeras om att prognosen för hela 2016 ligger 
på —— 4. 546 (-3, 546 enl Fchss bedömning) 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande; 1:a att-satsen. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande; 2:a att-satsen, med 
följande lydelse; 

- Att utbildningsnämnden delar förvaltningschefens bedömning att 
budget inte klaras 2016. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik 
Ohlsons (V) yrkande; 1:a att-satsen. 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer nämndsledamot Lars Saagers (M) 
tilläggsyrkande mot ett avslag, och finner att utbildningsnämnden bifallit 
föreslagen komplettering av nämndsbeslutet. 

Utdragsbestyrkande Justerandes 515V' 
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KÛMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll, med följ ande tillägg; 
- Att kommunstyrelsen informeras om att prognosen för hela 2016 

ligger på - 4. 546 (-3, 546 enl Fchzs bedômning) 
- Att utbildningsnämnden delar förvaltningschefens bedömning att 

budget inte klaras 2016. 
- Det är av stor vikt att begärda medel (3,5 Mkr) tilldelas 

utbildningsnämnden, så att verksamheten kan genomföras under hösten 
2016 mot ett nollresultat, vilket skulle vara positivt för verksamheten 
och dess personal. 

Exp: 

Kommunstyrelsen FK 
Tommy Ahlquist, F ch 
Ekonomienheten 
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Utbildningsnämnden 

§ 98 Dnr 2016-000558 600 

Verksamheternas arbete med v'a'rdegrunden. Diskussion. 

Sammanfattning 
Till dagens närnndssammanträde har skolområdeschefer och rektor för 
Naturbruksgymnasiet inbjudits att delta i diskussion kring hur verksamheterna 
arbetar med värdegrunden. 

Skolområdeschef Ingela Berg, Kallinge Skolområde, och skolområdeschef 
Monica Sj övind, Ronneby Skolområde, redogjorde för värdegrundsarbetet på 
förskoleg grundskole- och omrädesnivä. 
Diskussioner fördes kring olika program som används för att stärka elevers 
självförtroende, karnratstödjare och kompetens kring genusfrågor. 

Skolområdeschef Ronny Mattsson, GyV Skolområde, infonnerade kring det 
integrations- och värdegrundsarbete som sker på Gymnasieskolan Knut Hahn. 
Ett projekt har påbörjats som kommer att involvera hela gymnasieskolan. 

Rektor Boel Forslund informerade kring värdegrundsarbetet på Blekinge 
Naturbruksgymnasium. Forslund har som rektor en vision "Alla ska känna sig 
sedda” 

; som innefattade såväl elever som personal. På naturbruksgymnasiet 
har man visionen ”Kom som du är - Bli vad du vill! ”. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna 
Christer Stenström (M), Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och Christian 
Mahrle (L); samt ersättare Håkan Abramsson (SD). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll.
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Skolområdeschefer 
Samtliga chefer Utbildningen
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i KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 99 Dnr 2016-000560 761 

Rapport om fôrekomst av alkohol och droger inom 
ungdomsgymnasiet. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) påminde inledningsvis om att dagens 
rapport kopplas till nämndsärende rörande länsövergripande ANDT-strategi 
vid september månads nämndssammanträde (ANDT; Alkohol, narkotika, 
dopning och tobak.) 

Kuratorerna Jan Krzyzanovski, GKH; och Ulf Pettersson, Blekinge 
Naturbruksgymnasium och Sjöarpsskolan, delgav nämndsledamöterna rapport 
om förekomst av alkohol och droger. 
Nytt för i år är de generella drogtester som tas för yrkesprogrammen. Testerna 
sker oanmälda och är inte polisiära. Medgivande till att drogtestas har lämnats 
från samtliga elever. 

Kurator Ulf Pettersson uppger att alkolås finns på de nyinköpta traktorerna 
och maskinerna vid Blekinge Naturbruksgymnasium. En säkerhetsgrupp finns 
även vad gäller arbetsmiljön. 

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 Lars 
Saager (M), Erik Ohlson (V), Christer Stenström (M) och Silke Jacob (C). 

Beslut 

Rapporten tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Jan Krzyzanovski, kurator 
Ulf Pettersson, kurator
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Utbildningsnämnden 

§ 100 Dnr 2016-000516 007 

Begäran om yttrande gällande granskningsrapport avs 
måluppfyllelse, tillsyn och Iokalförsörjning inom 
förskolan. Förslag. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till svarsyttrande över 
revisionsrapport ”Granskning av måluppfyllelse, tillsyn och lokalförsörjning 
inom förskolan.” 

I granskningsrapporten föreslår Revisionen utbildningsnämnden att; 
- Säkerställa efterlevnad till lagstiftningens krav och fullmäktiges beslut 

om tillgång till förskoleplats. 
- Se till att förskolornas kvalitetsrapporter återrapporteras till nämnden. 
- Överväga att årligen begära in sammanställningar över synpunkter och 

klagomål som inkommit till de fristående förskolorna, samt redogörelse 
för hur dessa hanterats. Utbildningsnämnden kan även årligen begära in 
sammanställningar av de fristående förskolornas systematiska 
kvalitetsarbete. Handlingarna kan tillsammans med annan information 
ligga till grund förplaneringen av kommunens tillsyn. 

Utbildningsförvaltningen, ser i sitt svarsyttrande positivt på Revisionens 
granskning, och tar åt sig av förbättringsförslagen i nämnda delar. 

Förslag till beslut 
F Öresläs att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 
yttrande över revisionens granskningsrapport och antar det som sitt eget. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande över revisionens 
granskningsrapport och antar det som sitt eget.

~ 
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Inger Hjort, bitr Fch
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 101 Dnr 2016-000559 610 

Uppfëljning enligt Internkontrollplan 2016; Mobbning och 
kränkande behandling. Redovisning. 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för uppföljning enligt 
internkontrollplan 2016, gällande mobbning och kränkande behandling. 
Sammanställning rörande kränkande behandling VT 2016 redovisades. Fyra 
anmälningar till Skolinspektionen avseende kränkande behandling har 
inkommit. 

Vidare redogjorde Hjort för rutinerna i arbetet med Skolinspektionens 
anmälningar och Utbildningsförvaltningens rutiner för incidentrapportering. 
Under VT 2016 har totalt 166 incidentrapporter inkommit (jmf 108 
incidentrapporter VT 2015). 
Inför fastställande av internkontrollplan för år 2017 föreslås redovisningen 
förskjutas till september månad. Detta för att rektorernas analys då kan tillföras 
uppföljningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M), nämndsledamötema 
Magnus Stridh (SD), Rune Kronkvist (S), Christian Mahrle (L), Christer 
Stenström (M), Stefan Osterhof (S) och Lars Saager (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Inger Hjort, bitr Fch 

Justerand sign Utdragsbestyrkande ?Hel
l



Sida 
SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 16(31) RONNEBY 2016-08-18 KOMMUN~ 

Utbildningsnämnden 

§ 102 Dnr 2016-000561 005 

Nationell lT-satsning. Information. 

Sammanfattning 
IKT-pedagogema Carina Andersson och Jesper Rehn har inbjudits till 
nämnden för att infonnera kring nationell strategi för digitalisering av 
skolväsendet. Den av Regeringen föreslagna satsningen omfattar hela 
grundskolan och uppåt. 

IT-satsningen består av två nationella strategier. En strategi gällande förskola, 
förskoleklass, fritids och den obligatoriska skolan, samt en strategi gällande 
gymnasieskolan, gymnasiesär och skolväsendet för vuxna. 

Digitaliseringen kommer att innebära förändringar i läroplaner, kursplaner, 
ämnesplaner och examensmål. Förslaget ska stärka förutsättningarna och 
likvärdig tillgång till IT, stärka den digitala kompetensen hos elever och lärare, 
ge strategisk kompetens hos förskolechefer och rektorer; samt tillvarata 
digitaliseringens möjligheter för skolutveckling och utveckling av 
undervisningen. 
Vikten av kompetensutveckling betonas. 

Tidplan (4-äri g) för satsningen finns framtagen. Beslutet för den nationella IT- 
satsningen kan tidigast komma att gälla fr o m år 2017. 
En inbjudan till informationsträff den 30 augusti 2016 har inkommit från 
Sveriges Kommuner & Landsting (SKL). 

Bedömning 
En samlad bedömning av strategins konsekvenser; 

l. Ett mycket stort ansvar kommer att vila på huvudmännen. 
- Finansiella ansvaret för investeringar 

- Skapa förutsättningar för personal att delta i d omfattande 
kompetensutvecklingsinsatser som krävs 

- Ge rektorer och förskolechefer förutsättningar i form av 
kompetensutveckling och resurser 

Justerande sign Utdragsbestyrkande W! 4” 
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Utbildningsnämnden 

- Digitaliseringsarbetet blir integrerat i det systematiska 
kvalitetsarbetet 

2. Strategiskt ledarskap av förskolechefer och rektorer 
- Ska säkerställa tidsmässiga och organisatoriska förutsättningar att 

delta i kollegiala lärandeprocesser 

3. Kraftig utveckling av lärresurser (digitala läromedel) 

4. Utvecklande av digitala prov, bedömningsstöd, kartläggningsmaterial 
- Ta tid; provkonstruktion och distributionsforrner 
- Utveckling och drift av verktyg 

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 Lars 
Saager (M), Erik Ohlson (V) och Rune Kronkvist (S). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att utbildningsnämnden ger 
förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta följa frågan och återkomma med 
förslag när den nationella IT-satsningen är beslutad. 

l :e vice ordf Tim Svanberg C) yrkar bifall på ordförandens förslagsyrkande. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta följa frågan 
och återkomma med förslag när den nationella IT-satsningen är beslutad
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Förvaltningschef 
Carina Andersson, IKT-pedagog 
Jesper Rehn, IKT-pedagog
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 103 Dnr 2016-000562 670 

Fastställande av förfrågningsunderlag för upphandling 
gällande digital plattform, drift och support inom ramen 
för projektet BIU - OnLine. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för studiehandledning on-line; 
ett projekt som skeri samverkan med Gymnasiesamverkan Sydost. 
Projektledare är Henrik Lövgren. 

Nämndsledamöterna delgavs förfrågningsunderlag för fastställande av 
upphandling gällande Projekt BIU studiehandledning online. 
Fackliga representanter äger ej rätt att närvara under föredragningen på 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut 
Föreslås att utbildningsnämnden fastställer förfrågningsunderlaget enligt 
bilaga. 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till förfrågningsunderlag 
avseende upphandling gällande Projekt BIU studiehandledning online. 

Exp: 

Anette Karlsson, upphandlare 
Tommy Ahlquist, Fch 
Henrik Lövgren, projektledare 

Justerandes/SV] Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 104 Dnr 2016-000597 009 

KKIK - Jämförelsetal SKL. Information. 

Sammanfattning 
Ordföranden Lennarth Förberg har med anledning av föredragning i KS au 
kring Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) 2016, inbjudit 
verksamhetsutvecklare Jonas Persson att informera kring KKIK och 
jämförelsetal SKL med fokus på utbildningsverksamheterna. 

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs resultatrapporten i de delar som berör 
utbildningsverksamheten. 

Kvalitetsgruppen i Ronneby kommun arbetar idag med KKIK och säkerställer 
inrapporteringen från de olika verksamheterna. Syftet är att genomföra 
övergripande förbättringar. 

De kommuner som deltagit i rapporten har utifrån resultatet möjlighet att 

analysera sin verksamhet och hitta intressanta kommuner att jämföra sig med. 

Resultatrapporten från KKIK finns att ta del av på www.skl.se. 

Förslag till beslut 
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag 
att till september månads nämndssammanträde analysera det underlag som 
utbildningsnämnden tagit del av kring KKIK. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C), 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamötema Erik 
Ohlson (V) och Christian Mahrle (L). 

Utdragsbestyrkande Justerand sign
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till september 
månads nämndssammanträde analysera det underlag som utbildningsnämnden 
tagit del av kring KKIK. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
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Utbildningsnämnden 

§ 105 Dnr 2016—0OO563 O26 

Personal och arbetsmiljöfrågorjuli-aug 2016. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att läget är allvarligt vad gäller 
personal-/lärarbemanningen. Bemanningen inom förskolan består av 66% 
förskollärare; övriga barnskötare. Situationen är allvarlig inom tätortens 
grundskolor Skogsgårdsskolan och Espedalsskolan, liksom på SF I, Vux och 
IM. 

Stora svårigheter uppges att rekrytera behörig personal. Konkurrensen mellan 
kommunerna är stor. I dagsläget saknas lärare på Espedalsskolan och 
Skogsgårdsskolan. 
Rekryteringskväll har arrangerats på GKH med 75 besökare, varefter ett flertal 
lärare valt att arbeta i Ronneby kommun. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) efterfrågar en tydligare bild utav 
personalsituationen på Skogsgårdsskolan och Espedalsskolan. 

Nänmdsledamot Lars Saager (M) efterfrågar en presentation av löneläget. 

Nämndsledamot Christian Mahrle (L) efterfrågar uppgift om andelen 
behöriga/obehöriga lärare. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V), Lars Saager (M), Rune 
Kronkvist (S) och Christian Mahrle (L).
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KOMMUN~ 
Utbildningsnämnden 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
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Utbildningsnämnden 

§ 106 Dnr 2016-000564 602 

Kurser och konferenserjuli - augusti 2016 

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

En inbjudan har gått ut till utbildningsnämndens ledamöter och ersättare inför 
planerad höstresa den 5 september 2016 till några av kommunens skolor. I 

samband med de besök som planeras kommer invigningen av den nya 
Listerbyskolan att ske. 

Anmälan om deltagande sker snarast till nämndssekreteraren. 

Beslut 

Infonnationen tas till dagens protokoll.
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 107 Dnr 2016—O0O565 600 

Fôrvaltningschefens Rapporterjuni-augusti 2016 

Sammanfattning 
Sammanställning av framtagen BO-statistik delgavs nämndsledamöterna, 
Vilken genomgicks och kommenterades. På fritids är 50 fler barn placerade än 
jmf med samma tid föregående år. 

Förskoleavdelning har tillfälligt startats upp i Kallinge, där Ronneby kommun 
lånar Hyresgästföreningens samlingslokal i avvaktan på att paviljong 
fardigställs. Ronnebyhus förväntar sig ha paviljongen inflyttningsklar till 
årsskiftet. 

Förvaltningschefen uppger att ytterligare 1—1,5 förskoleavdelning mäste 
startas upp, då cirka 20-25 barn står på kö for placering. 

Avslutningsvis delgavs nämndsledamöterna prel. sammanställning över 
antagningen till gymnasieskolan. Ev uppstart av omvårdnadsprogram 
diskuterades. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), nämndsledamötema Erik 
Ohlson (V) och Christian Mahrle (L). 

Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll.
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Utbildningsnämnden 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
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Utbildningsnämnden 

§ 108 Dnr 2016—000566 O00 

Delgivningsärenden juli-augusti 2016 

Sammanfattning 
2016.594 -114 

Polisanmälan angående skadegörelse genom brand 2016-07-19 
Slättagårdsskolan Dnr K874952-16 

2016.514 - O02 
Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll. 
Fch Tommy Ahlquist delegationsgivare till Malin Holm, vik rektor för 
Espedalsskolan, delegationsmottagare. 

2016.570 - 002 
Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll. 
Fch Tommy Ahlquist delegationsgivare till Emilia J irle, rektor för HA, 
EK, ES, SA, BF; Gymnasieskolan Knut Hahn, delegationsmottagare. 

2016.571 — 002 
Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsupp gifler enligt egenkontroll. 
Fch Tommy Ahlquist delegationsgivare till Kristofer Sjölander, rektor för 
NA, TE, IN, EE, HV; Gymnasieskolan Knut Hahn, delegationsmottagare. 

2016.596 - 002 
Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll. 
Fch Tommy Ahlquist delegationsgivare till Jessica Vedin, förskolechef, 
Hoby och Saxemara förskolor, delegationsmottagare. 

2016.514 - 007 
Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 16:33 Ändrade regler om 
tilläggsbelopp till fristående skolor mm. 
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Utbildningsnämnden 

2016.575 - O47 
Ansökan 0m statsbidrag för fxitidshemssatsningen bidragsperioden 2016- 
2017. 

2016.576 - 047 

Ansôkan om statsbidrag för Lågstadiesatsningen bidragsåret 2016-2017 

2016.517 - 047 
Beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för yrkeslärare för bidragsâren 2016-vt 2018. 

2016.383 - 047 
Beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för samordnare av frågor som 
rör utveckling av verksamhet for nyanlända elever för ht 2016. 

2016.540 - 020 
Blekinge Tingsrätts Dom B 2737-15 - försök till utnyttjande av barn för 
sexuell posering. 

2016.436 - O07 
Polisanmälan/Tilläggsanmälan ang stulet gods Snäckebacksskolan (Dnr 
K467551-16). 

2016.543 - 114 

Polisanmälan ang skadegörelse genom klotter 2016-06-03 
Snäckebacksskolan (Dnr K659209-16). 

2016.544 - 114 

Polisamnälan ang skadegörelse genom klotter 2016-06-02 Kallingeskolan 
(Dnr K65863 5-16) samt Tilläggsanmälan avs skadegörelse genom klotter 
Kallingeskolan. 

2016.545 -114 
Polisanmälan ang stöld 2016-06-06 Kallingeskolan. (Dnr K670034-l6). 

Sida 
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Utbildningsnämnden 

2016.483 - 114 
Tilläggsanmälan avs Komplettering av godslista Kallingeskolan. 
(K513670-16). 

(Avser Polisanmälan ang stöld av datorer 2016-05-03 Kallingeskolan. Dnr 
K513670-16). 

2016.482 - 114 
Underrättelse om beslut avs Polisanmälan om stöld/försök till stöld på 
Kallingeskolan 201 6-04-3 0. 

2016.583 -114 
Polisanmälan ang skadegörelse genom eldande, ritande på fasaden m m 
2016-06-26 på Slättagårdsskolan Dnr K769905-16. 

2016584- 114 
Polisanmälan ang skadegörelse, tre förstörda takkupoler, 20160627, på 
Knut Hahnsskolan Dnr K775864-16 

2016.585 -114 
Polisanmälan ang mordbrand 20160627 barack vid Knut Hahnsskolan, 
dnr K781608-16. 

2016.586 - 400 
Miljô- och byggnadsförvaltningen: Anmälan enligt 38 § förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende 
Kalleberga 8:204, Plommongården 2A (tillfällig lokal för förskola). 

20l6.184 - 600 
Migrationsverket: Medfmansieringsavtal från Asyl-, migrations- o 
integrationsfonden AMIF avseende projekt BIU Online. EU-projekt. 

2016.444 - 612 
Beslutsprotokoll frän Miljö- och Byggnadsnämnden avs Ronneby 16:156 
- Föreläggande: bristande efterlevnad av tobakslagen vid gymnasieskolan 
Knut Hahn. (N§101:2016 MB).
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2016.426 - 630 
Revisionsberättelse - Årsredovisning 2015 G-klaven. 

2016.550 - 651 
Skolverkets granskning: Brister i rapporteringen av ungdomar inom det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA). 

2016.605 — 600 
Miljô- och Bygg: Beslut om tidsbegränsat bygglov Plommongården 2A, 
tillfällig utökning av Mumindalens förskola, § 529/2016. 

2016.606 - 600 
Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter 2016-08- 
15. 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 2016-06-13 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

~ 
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§ 109 Dnr 2016-000567 002 

Delegationsärenden juli-augusti 2016 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-06-23, samt 
delegationsbeslut för Skolområde GyV 2016-05-16-2016-06-22, cirkulerade 
under sammanträdet. 
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