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Utbildningsnämnden 
Plats 06h tid Gröna Rummet, Soft Center, Ronneby, kl. 08:30-15:45 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wiidros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2016-11-21 

.r'""wømä\»n 

Underskrifter (-
‘ 

Sekreterare Paragrafer 152-164 

Ordfërande
g 

e
) 

Lennarth Förberg (M) 

Justerare _ 

Jan-Eric Wiidros (S) 

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

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-15 

Datum dâ anslaget sätts upp 2016-12-22 

Datum då anslaget tas ned 2017-01-13 

Förvaringsplatsförprotokollet SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 

Underskrift 
_ 

K___› 
W _ 

osMarie Ronnehed WÎŸMÛMM“ ffff '“ 
Nämndsekreterare UN 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

Närvarolista 
Beslutande 

Ledamôter 

Tjänstgôrande ersättare 

Ôvriga närvarande 

Ersättare 

Tjänstemän 

Ôvriga 

i RONNEBY KOMMUN 
Sida 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(23) 
2016-12-15 

Lennarth Fôrberg (M), Ordfôrande 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Silke Jacob (C) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Marie Olsson (S) §§ 155--164 
Tina Lindqvist (S) §§ 152--155 
Rune Kronkvist (S) §§ 152--155 
Linda Johansson (SD) 

Kennet Henningsson (C) §§ 152--164 
Lennart Gustafsson (L) §§ 152--164 
Bengt-Christer Nilsson (S) §§ 152--164 
Sven-Olof Lindstrôm (S) §§ 152--164 
Ingrid Karlsson (S) §§152--164 
Johnny Håkansson (S) §§ 152-154, §§156-164 
Kenth Carlsson (M) §§ 156--164 
Hâkan Abramsson (SD) §§ 152--164 

Helene Fogelberg (M) 
Martin Engelsjö (M) 
Johnny Håkansson (S) § 155 

Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Johan Sjôgren, ekonomichef 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Anders Engblom, kommunstrateg/säkerhetssamordnare 
Henrik Lövgren, chef BIU 
Kevin Lill, projektkoordinator BIU 

Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
Sonja Stranne, Lärarförbundet huvudskyddsombud 
Fräs Kajsa Danielsson, Lärarnas Riksförbund

~ 

Utdragsbestyrkande
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2016-12-15 

Utbildningsnämnden 

§ 152 Dnr 2016-000998 041 

Uppfëljning av budget november 2016. Redovisning. 

Sammanfattning 
Inledningsvis upplyste bitr förvaltningschef Inger Hj ort utbildnings- 
nämndens ledamöter om att det ännu inte tagits något beslut i KS avseende 
fördelningen av medel till Kostenheten då det gäller asylsökande barn. 
Utgången av KS beslut kan komma att påverka UN:s budget för 2016. 

Bitr Förvaltningschef Inger Hj ort och ekonom Jeanette Mauritzsson 
redogjorde för av Ekonomienheten framtagen prognos för november 2016, 
vilken redovisar ett underskott motsvarande -2 938 Tkr. 

Av förvaltningschefen Tommy Ahlquists kommentarer framgår följande; 
Volymökningama av barn, elever och studerande under hösten 2016 varit 
stor. Förskolan, vuxenutbildningen inkl SFI, IM språk har ökat betydligt. 
Åtgärder är vidtagna för att klara lagkraven gällande förskola, grundskola, 
gymnasium och vuxenutbildning. Uppstart av en tillfällig 
undervisningsenhet på Soft Center, skolskjuts av elever till våra 
landsbygdsskolor mm. Enligt förvaltningschefens nuvarande bedömning 
kommer skjutsningen till ytterskolorna att behöva fortsätta under flera âr 
framåt. 

Det extraordinära läget ställer stora krav på cheferna inom 
utbildningsförvaltningen; både när det gäller styrning i vardagen och 
styrning över året. Enligt förvaltningschefens uppfattning råder god ordning i 

budgeten. 

Kommunstyrelsen beslöt 2016-10-04 att föreslå kommunfullmäktige att 
bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag motsvarande 3 OOO Tkr. 
Tilläggsanslaget tillsammans med allmän ekonomisk återhållsamhet, 
prövning av inköp av varor och tjänster, återbesättningsprövning av tjänster mm gör att förvaltningschefen bedömer att budget 2016 nu med största 
sannolikhet kommer att kunna hållas inom de av kommunfullmäktige givna 
ramarna. 

Sida 

4(23) 

Justerandes sign / mm I 

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN
~ ~~~ 
Utbildningsnämnden 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e Vice ordf Jan- 
Erik Wildros (S). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, F ch 
Ekonomienheten 

I h I 

Iutdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 153 Dnr 2016-000999 167 

Sammanfattning frân säkerhetsskyddsronder. Rapport. 

Sammanfattning 
Anders Engblom, kommunstrateg och säkerhetssamordnare, delgav 
utbildningsnämndens ledamöter rapport från genomförda 
säkerhetsskyddsronder på några utav Ronneby kommuns skolor. 
Diskussioner har förts kring hot och säkerhet med samtliga områdeschefer 
och förvaltningschefen för Utbildningsförvaltningen. Därefter har 
säkerhetsskyddsronder genomförts på Kallingeskolan, Snäckebacksskolan, 
Gymnasieskolan Knut Hahn (GKH) och Skogsgårdssskolan. Och nu senast 
Soft Center (SFI). 

Under skyddsronderna har iakttagelser gjorts. Otydligheter finns, men 
engagemanget från rektor och personal är stort. De mindre brister som 
uppdagats vid skyddsronderna har åtgärdats. 

En kriskommunikationsapp har introducerats på GKH. Appen har tidigare 
provats i Globen, Sollentuna och på ytterligare några platser i 

Stockholmstrakten. 

Engblom uttrycker en tveksamhet inför uthyrning av skollokaler (såsom 
aula) och en översyn bör ske av detta, enligt denna. Likaså behövs 
tillgängligheten på skolor och skolgårdar ses över vad gäller 
säkerhetsaspekten. 

Vidare berördes olika aspekter vad gäller förvaring av stöldbegärligt gods. 
Sammantaget kan sägas att säkerhetssamordnare Anders Engblom anser att 
en granskning bör ske, där det utreds vem som ansvarar för lokalerna och 
vilket gränssnitt som ska gälla. Likaså vem som bär ansvaret för säkerheten. 

Säkrare skolor uppnås genom; 
Systematiskt brandskyddskontroll 

Skalskydd 

Policy för uthyrning av skollokaler 

Sektionera skolorna (larm, fasader) 

Säkra stöldbegärlig utrustning

I 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN
~ ~~~ 
Utbildningsnämnden 

Intern/Extern kommunikation (app) 
Plan för utrymning 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F Örberg (M), 2:e Vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), samt nämndsledamöterna Lars Saager (M), Rune Kronkvist (S) 
och Christer Stenström (M), samt tjänstgörande ersättare Bengt-Christer 
Nilsson (S) och Kenneth Henningsson (C). 

Beslut 

Rapporten tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Anders Engblom, säkerhetssamordnare/kommunstrateg 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign W! LF”
i I
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Utbildningsnämnden 

§ 154 Dnr 2016—001000 600 

BIU - OnLine. Studiebesök. 

Sammanfattning 
Henrik Lövgren, chef BIU, hälsade utbildningsnämndens ledamöter 
välkomna till studiebesöket på BIU. 
Vid utbildningsnämndens sammanträde den 20 oktober 2016 gavs en 
presentation sarnt lägesrapport avseende BIU, där det framgick att BIU- 
Online öppnar upp en regional tj änsteinfrastruktur för studiehandledning 
online i januari 2017. 

Nämndsledamöterna delgavs utvärdering av proj ekt BIU ONLINE och en 
sammanfattning av Delrapport 2. 

Kevin Lill, proj ektkoordinator BIU, gav tillsammans med personal frân BIU, 
en visning av hur det gâr till när undervisning sker On-Line. 

Beslut 

Informationen och studiebesöket tas till dagens protokoll 

Exp: 

Henrik Lövgren, Chef BIU 
Kevin Lill, proj ektkoordinator 

Justerandes ign Utdragsbestyrkande 

1 
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Utbildningsnämnden 

§ 155 Dnr 2016—O0O954 610 

Utbildningsnämndens lnternkontrollplan 2017. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Förslag till intemkontrollplan för utbildningsnämnden år 2017 har 
framtagits baserat på de diskussioner som fördes vid föregående 
sammanträde i utbildningsnämnden, vilket genomgicks och kommenterades. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för de lika processområdena, 
förändringar i dessa och nytillkomna områden. Processomrädet gällande 
”Garanterad rätt till undervisning - gymnasieskolan” kvarstår oförändrad. 

Hjort uppger att ett processomräde har närslutits utbildningsnämndens 
internkontroll, som hör till Kunskapskällan och Cela. Det sistnämnda 
processområdet är redan fastställt i KS. (Kunskapskällan och Cela kommer 
fr. am januari 20] 7 art tillhöra utbildningsförvaltningen.) 

Bedömning 
Vissa redaktionella förändringar kommer att ske betr 
sannolikhet/konsekvens och totalpoäng gällande det sistnämnda området, 
samt angivande av frekvens för processområdet gällande tillgången till 
skolplats i grundskola. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), nämndsledamot Rune Kronkvist (S) samt tjänstgörande 
ersättarna Kenneth Henningsson (C) och Bengt-Christ Nilsson (S), samt 
ersättare Martin Engelsj ö (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till intemkontrollplan 
för är 2017 med vissa redaktionella förändringar..

~ 

Justerand s sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Exp: 

Inger Hjort, bitr förvaltningschef

~ J J 

iutdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 156 Dnr 2016-001004 O47 

Redovisning av statsbidrag och kommunens 
redovisningsprincip. Information. 

Samnmnhflmng 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för bakgrunden till rubr 
informationspunkt, som har sin grund i de diskussioner som förts i 

kommunfullmäktige. Kritik har framförts från revisorerna om att vissa 
fordringar av projektmedel inte tagits upp i bokslutet. 

Ekonomichef Johan Sjögren informerade kring redovisningsprinciperna och 
den ökning av statsbidrag som skett under de senaste åren för 
utbildningsförvaltningen. Hittills har 17 Mkr erhållits i statsbidrag; 69 olika 
ärenden gällande statsbidrag har registrerats. 

Fr o m âr 2015 har statsbidragens belopp ökat i storlek, varför vikten av 
tidsmässig matchning i redovisningssammanhang blivit viktigare. Det belopp 
som sannolikt kommer att fås ska tas upp i redovisningen. Vid bidrag med 
begränsad pott måste det prövas från fall till fall och därefter matchas 
tidsmässigt. 

Diskussioner fördes kring hur värdera sökta statsbidrag som är sökta men 
ännu inte beviljade eller utbetalda, samt när redovisning ska ske. 

Ordföranden Lennarth F örberg (M) pätalar att intäkter som förväntas 
erhållas inte kan tas med i utbildningsnämndens prognoser; om det finns risk 
att de sedan inte skulle erhållas. 

Deflaridebaflen 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M) och 2:e vice ordf Jan- 
Erik Wildros (S), nämndsledamot Lars Saager (M) och tjänstgörande 
ersättare Kennet Henningsson (C). 

Justerandes sign
1 47A 

/ Utdragsbestyrkande fi! l



RONNEBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL $3223) 
2016-12-15 KOMMUN~ 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, Bitr Fch 
Johan Sjögren, Ekonomichef 

Utdragsbestyrkande

~ 

Justerandes sign M in l V
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Utbildningsnämnden 

§ 157 Dnr 2016-000614 610 

Uppfôljning enligt lnternkontrollplan 2016; 
Skolskjutsning - Säkerhet för elever. Slutredovisning. 

Sammanfattning 
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutshandläggare, delgav 
utbildningsnämndens ledamöter slutredovisning gällande säkerhet för elever 
i samband med skolskjutsning. 

Bedömning 
Carlberg-Andersson gör bedömningen att skolskjutstrafiken fungerar bra 
enligt de rutiner som föreligger och som redovisats för utbildningsnämnden. 

Diskussion fördes kring användande av reflexvästar, trafiksäkerhet och 
följ ande av hastighetsbegränsningar, föräldraansvar mm. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Lars Saager (M) och Silke Jacob (C), tjänstgörande ersättare Kennet 
Henningsson (C), Sven-Olov Lindström (S) och Lennart Gustavsson (L), 
samt ersättare Martin Engelsjö (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig. 

Justerandes sign f. Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsn'a'mnden 

§ 158 Dnr 2016-001005 609 

Grundskolans äk 9 -Kommunresultat med 
riksjämfôrelse. Redovisning. 

Sammanfattning 
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för resultaten från 
grundskolans år 9 med riksj ämförelse. Nationella prov i matematik, svenska, 
SVA och engelska kommenterades, liksom genomsnittligt meritvärde och 
antal behöriga elever till gymnasiet. 

Då det gäller det genomsnittliga meritvärdet i jämförelse med Riket hamnar 
Ronneby på andra plats i länet efter Olofströms kommun. 
I Blekinge län är 83,3 % av eleverna behöriga till gymnasiet. Av skolorna i 

Ronneby kommun noteras 92,4 % behöriga elever på Snäckebacksskolan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf Jan- 
Erik Wildros (S), nämndsledamot Lars Saager (M), tjänstgörande ersättarna 
Lennart Gustavsson (L), , Bengt-Christer Nilsson (S), Kennet Henningsson 
(C) och Johnny Håkansson (S), samt ersättarna Helene Fogelberg (M) och 
Martin Engelsjö (M). 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Armika Forss, kvalitetsutvecklare

~ 

Justerandessign 
I 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 159 Dnr 2016-001015 O02 

Uppdrag avseende godkännande av anbudsförfrägan 
för utbildningsmaterial till Flygteknikutbildningen i 

Ronneby. Förslag. 

Sammanfattning 
Rektor Magnus Magnusson, Flygtekniskt Gymnasium, redogjorde för 
förslag till uppdrag avseende anbudsförfrågan för utbildningsmaterial till 
flygteknikutbildningen. 

Bedömning 
Upphandlingen har sedan tidigare planerats att genomföras under våren 2017 
och av det skälet så har marknaden under en tid hållits under uppsikt. Under 
det arbetet så har det uppdagats att det för närvarande finns två likartade 
helikoptrar till salu, vilka båda vore bra utbildningsobj ekt. 

Den uppkomna situationen gör att det bedöms angeläget att inleda en 
upphandling snarast för att få så fördelaktigt pris som möjligt. 

Förslag till beslut 
Föreslås att förvaltningschefen ges i uppdrag att fastställa anbudsförfrågan 
för helikopter till tlygteknikerutbildningen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Saager (M) och Christer Stenström 
(M), samt tjänstgörande ersättare Bengt-Christer Nilsson (S). 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag om att förvaltningschef 
Tommy Ahlquist ges i uppdrag att fastställa anbudsförfrågan för helikopter 
till tlygteknikerutbildningen.

I 

Utdragsbestyrkande 
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Exp: 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Magnus Magnusson, rektor Flygtekniskt gymnasium 
Theo Zickbauer, upphandlare FK 

Justera 

V x 

íutdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

§ 160 Dnr 2016-001006 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor dec 2016 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hj ort informerade kring arbetsmiljöfräga i 

personalärende, där lärare hotats av fëräldrar. 

Vidare informerade Hj ort om proj ekt på Slättagårdsskolan kring 
hälsofrämj ande arbetssätt; Föräldrakontrakt - Skolkontrakt. 

Nytt avtal kring företagshälsovård har efter upphandling slutits med ny 
leverantör - Företagshälsan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Erik 
Wildros (S), nämndsledamot Maria Olsson, tjänstgörande ersättarna Kennet 
Henningsson (C), Lennart Gustavsson (L), Håkan Abramsson (SD) och 
Bengt-Christer Nilsson (S) samt ersättaren Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 

Sida 
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Justerandes sign

J 

Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnämnden 

§ 161 Dnr 2016-000997 602 

Kurser och konferenser dec 2016 

Sammanfattning 
Under föreg nämndssammanträde behandlades inkommen ” information ang 
Skolriksdag 2017 från SKL. 
Diskussioner har förts i respektive partigruppen gällande utökat deltagande i 

Skolriksdagen. 

Förslag till beslut 
Presidiet föreslås representera utbildningsnämnden vid 2017 års Skolriksdag. 

Beslut 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag om att presidiet 
representerar nämnden vid 2017 års Skolriksdag. 

Exp: 

Lennarth Förberg (M), ordf 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordf 
J an-Erik Wildros (S), 2:e vice ordf

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

§ 162 Dnr 2016-001007 600 

Fôrvaltningschefens Rapporter december 2016 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för kösituationen inom 
förskolan. Ett fortsatt hårt tryck noteras. Svårigheter att få lokaler till 
förskolans verksamhet påtalas. 

Framtagen BO-statistik har utsänts digitalt till utbildningsnämndens 
ledamöter. 

Anmälan om att placeringarna inte klaras inom två månader har skett till 
kommunfullmäktige efter utbildningsnämndens sammanträde i november. 
Nämndsledamöterna informerades även kring kösituationen vid SFI. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar 2:e vice ordf J an-Erik Wildros (S), tjänstgörande 
nämndsledarnôterna Kenneth Henningsson (C),-samt ersättarna Martin 
Engelsjö (M) och Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Rapporten/Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, Bitr Fch 

Justerande Utdragsbestyrkande
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2016-12-15 

Utbildningsnämnden 

§ 163 Dnr 2016-001008 000 

Delgivningsärenden december 2016 

Sammanfattning 

2015.360 - 047 
Skolverket: Redovisning av statsbidrag för handledare inom Läslyfret 
läsåret 2016/2016. 

2015.586 - O47 
Skolverket: Beslut för mindre barngrupperi förskolan för 
bidragsår2015/20l6. 

20l6.l24 - 047 
Skolverket: Redovisning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder 2016 
till kommuner som tillämpar maxtaxa. 

2016.350-047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 
karriärvägar för lärare höstterminen 2016. 

2016.284 - O47 
Skolverket: Beslut om beviljad rekvisition för omsorg under tid på 
förskola eller fritidshem inte erbjuds (nattis) juli-dec 2016. 

2016.641 - 047 
Skolverket: Beslut om beviljat statsbidrag för utbildning för barn som 
vistas i landet utan tillstånd HTl6 (papperslösa) 

20l6.851- 047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för personalforstärkning i skolbibliotek 
juli-dec 2016. 

2016.888 - 047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 
hö sten 2016. 

Justerandes sign" 
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Utbildningsnämnden 

2016.893-047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag for Lärarlyftet II höstterminen 2016. 

20l6.941-047 

Skolverket: Ansökan om insatser för nyanländas lärande - Åtgärdsplan. 

2016.962 — 047 

Skolverket: Beslut om statsbidrag för Lärarlönelyftet för 2016-07-O1— 
201 6- 1 2-3 1 . 

2016.985 - 047 

Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader 20-24 åringar Komvux. 

20l6.1001-047 

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling. 

2016.1021 - 047 

Skolverket: Uppföljning av kurser inom Lärarlyftet. 

2016.988 - 114 

Polisanmälan ang mordbrand 2016-1 1-09, Snäckebacksskolan, Ronneby. 
(Dnr K1398318-16). 

2016.1013 - 114 

Polisamnälan ang olaga hot mot kvinna äldre än 18 år, brott mot 
vapenlagen Hobyskolan, Ronneby kommun (Dnr K1433894-16). 

2016.989 - 171 

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Beslut om tillstånd for hantering av 
brandfarliga och explosiva varor, Snäckebacksskolan, Ronneby kommun.

~ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

20161020-609 
Email från Bitte Hassan ang Flora 100% Växtbaserat margarin i 

skolbespisningen. 

2016.986 - 613 

Kulturrådet: Beslut om beviljande av bidrag till Ronneby Kulturskola. 
Fördelning av bidrag inom ramen för statsbidrag till musik- och 
kulturskolor. 

Utdragsbestyrkande Justerandes sign M Lío l l
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Utbildningsnämnden 

§ 164 Dnr 2016-001009 002 

Delegationsärenden december 2016 

Sammanfattning 
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2016-10-26- 
2016-11-17 , samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2016-09- 
22-2016-11-08 , delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2016-11-01 
och delegationsbeslut för Skolområde GyV (inkl Vuxenutbildning) 2016- 
1 l-Ol-20l6-12-l2; samt delegationsbeslut för Ronneby Kulturskola 2016- 
09-21, cirkulerade under nämndssammanträdet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande M Lp l l l


