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Sammanträdesdatum

2014-04-16

Utbildningsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30--15.00

Beslutande

Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell G G Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e Vice Ordf tom 13.40
Silke Jacob (C) tjg.ers fr o m kl13.40
Saleh Sakhnini (C)
Kristofer Sjölander (FP)
Övriga närvarande

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekretare
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Margareta Håkansson, rektor Kallinge F-6
Jan Kryzanovski, kurator GKH
Gunilla Johansson, ekonom
Birgit Ryberg, ekonom

Jennie Koskela (RP) tom kl 13.55
Kathrin Nilsson (KO) tjg.ers from kl 13.55
Jan-Eric Wildros (S) 2:e Vice Ordförande
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP) tjg.ers
Christer Lekseil (SD) tjg.ers
Kent Carlsson (M) ers
Silke Jacob (C) ers tom kl 13.40
Sune Håkansson (RP) ers tom kl 13.40
Kathrin Nilsson (KO) ers tom kl 13.55
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund
Sonja Stranne, Lärarförbundet

Justera re

Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S)

Justeringens plats och tid

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2014-04-29

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Justerare

~~~
9.'~ric Wildros (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Nämndsekretariatet, Kommunlednin_ sförvaltningen 2014-04-29
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Jennie Koskela (RP)
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Silke Jacob (C)
Christer Lekseil (SD)
Lova Necksten (MP)
Sune Håkansson (RP)
Kathrin Nilsson (KD)

(Se spec. ang tjg föreg sida)
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Ersättare

Kenth Carlsson (M)
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Utbildningsnämnden

§ 49

Kapacitetsutredning

Dnr 2014-000059

61 O

enligt direktiv. Redovisning.

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström redogjorde för på Utbildningsnämndens
uppdrag framtagen kapacitetsutredning. En teoretisk modell har arbetats fram för att
beräkna nyckeltal baserat på antal m2/barn. Olika typvärden redovisas för de olika
verksamheterna inom Utbildningsförvaltningen. Den huvudsakligen begränsande
faktorn har angivits, liksom outnyttjade potentialer och en demografisk prognos har
framtagits.
Rektorernas synpunkter har inhämtats och återges som kommentarer i utredningen,
vilken delgavs närnndsledamöterna. Vidare redogjordes för befolkningsstatistiskt
mönster samt validering av ventilation.
Förslag till beslut
I utredningen föreslår Borgström att en handlingsplan för utbyggnad och
rationalisering av skolor framtas, samt att Utbildningsnämnden ger Tekniska
Förvaltningen i uppdrag att inventera ventilationen på detaljnivå.
Beredning av förslag till beslut kommer att framtas och behandlas vid
Utbildningsnärnndens sammanträde i maj månad 2014.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S),
Christer Stenström (M), Jennie Koskela (RP),Rune Kronkvist (S), Stefan Österhof
(S), Åsa Evaldsson (M), Erik Ohlson (V) och Saleh Sakhnini (C), samt ersättare
Sune Håkansson (RP)
Yrkanden
Nämndsledamot Jennie Koskela (RP) yrkar att tjänstemännen återkommer med
rangordnat och kostnadsberäknat åtgärdsprogram.
Närnndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag på Jennie Koskela's yrkande, då
vidare utredning krävs innan kostnadsberäkningen och åtgärdsprogram kan komma
ifråga och att istället riktvärden framtas.
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Utbildningsnämnden

Ordföranden yrkar att Utbildningsnämnden ger tjänstemännen i uppdrag att framta
en djupanalys av rapporten i jmf med andra kommuner och riket, framtida
tillgänglighetskrav, elevprogram och balanser i materialet; samt att en delrapport
delges Utbildningsnämnden i juni månad och att slutdatum/slutredovisning för
djupanalysen sker vid oktober månads nämndssammanträde.

Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två yrkanden och ett avslagsyrkande.
Ordföranden ställer Jennie Koskela's yrkande mot sitt förslag i enlighet med vad
som relaterats ovan.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit ordförandens förslag.
Erik Ohlsons avslagsyrkande faller därmed.

Beslut
•

•

Utbildningsnämnden ger tjänstemännen i uppdrag att framta en djupanalys av
rapporten i jmf med andra kommuner och riket, framtida tillgänglighetskrav,
elevprogram och balanser i materialet;
samt att en delrapport delges Utbildningsnämnden i juni månad och att
slutdatum/slutredovisning för djupanalysen sker vid oktober månads
nämndssammanträde.

Exp:
Feh Tommy Ahlquist
Bitr Feh Inger Hjort
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström
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§ 50

Dnr 2014-000011

041

Uppföljning av budget mars 2014. Redovisning.
FörvaltningschefTommy Ahlquist redogjorde för den av Ekonomienheten framtagna
prognosen avseende mars månad 2014, vilken redovisar ett underskott motsvarande 1.096 Tkr. Nettokostnad per verksamhet genomgick och kommenterades.
Trots uppstart av två nya förskoleavdelningar (1-3 år) i Påtorp fr o m 1 maj 2014,
bedömer förvaltningschefen att dessa klaras inom given ram 2014.
Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott för gymnasiet beroende på i
dagsläget oklar sökbild. De interkommunala ersättningarna är just nu osäkra.
FörvaltningschefTommy Ahlquist bedömer dock att kostnaderna är fullt styrbara.
Ny verksamhet (440 flygteknik) har lagts in i budgeten för att kunna följa det nya
flygtekniska programmets kostnader. Vidare kommer förändringar att ske i budget
gällande kompensation till följd av lönerevision. Med automatik fås även
kompensation för löneökning i de fristående verksamheterna.
I anslutning härtill informerade forvaltningschef Tommy Ahlquist kring projekt
avseende samhällsinfonnation på hemspråk i samarbete med länets kommuner,
Tingsryds kommun, Ronnebyhus och Arbetsförmedlingen mfl.
Vidare informerade förvaltningschefen kort kring pågående tvist med Karl
· Oskarskolan, vilken kommer att prövas av Förvaltningsrätten i Växjö; betr
ledningsresursen/fördelning av bidrag. Vid bifall medför detta en kostnad på ca 900
Tkr.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och
Erik Ohlson (V) samt ersättarna Christer Leksell (SD) och Sune Håkansson (RP)

Beslut

Justerandes sign
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Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:
Ekonomienheten FK
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Utbildningsnämnden

Dnr 2014-000071 041

§ 51

Budget 2015. Diskussion.
Förvaltningschef Tommy
diskussionspunktema;

Ahlquist

kommenterade

de

för

dagen

framtagna

Budget 2015 beslutad av Kommunfullmäktige
Svårigheter 2015 !
Förskolan, två tillfälliga avdelningar, Påtorp?
Städkostnaderna??
Mottagning av nyanlända, integration ?
Digitala verktyg 1:1 (se särskilt PM)?
Fler elever, tätorten. Ökade kostnader ?
UN maj 2014.
YrkesVux
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring Skolverkets initiering av
nationella prov via dator, vilket troligtvis innebär att inom tre år måste alla elever ha
tillgång till egen dator i skolan. Ev finns behov av att tillskriva Kommunfullmäktige
kring 1: I-satsningen, då Utbildningsnämndens förslag om 1: l-lösning för samtliga
årskurser på gymnasiet ändrades till att endast gälla årskurs 1.
PM avseende 1:1-satsningen, liksom kostnadskalkyl, kommenterades. Revidering av
verksamhetens mål kommer att tas upp till behandling vid maj månads
nämndssammanträde.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) föreslår att medel äskas till förskoleavdelningarna
I Påtorp och är positive till införande av 1: I-lösning på hela gymnasiet under
förutsättning att det är finansierat.
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfter fråga om hemställan till Kommunfullmäktige
om ett utökande.
Diskussion fördes kring 1: l-lösning och det av Kommunfullmäktige tagna beslutet
om införande av detsamma i årskurs l. Föreslås att 1: I-lösningen medtas i den
skrivelse som kommer att inges till Kommunfullmäktige ang brist på finansiering.
Nämndsledamot Stefan Österhof (S) förespråkar införande av I .l-Iösning i samtliga
årskurser. Justering bör ske av den kostnadsberäkning
som gjorts av
Kommunfullmäktige då beslut togs där.
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Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Jennie Koskela (RP), Rune
Kronkvist (S), Stefan Österhof (S), Erik Ohlson (V), Saleh Sakhnini (C), Jan -Eric
Wildros (S) och Kristofer Sjölander (FP), samt ersättarna Christer Leksell (SD) och
Sune Håkansson (RP)
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ekonomienheten FK
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§ 52

Dnr 2014-000052 600

Remissyttrande gällande Krishanteringsplan för Ronneby
kommun. Förslag.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till remissyttrande gällande
Krishanteringsplan för Ronneby kommun.
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har följande synpunkter på ytterligare revideringar av
föreliggande plan. Med fördel kan det finnas "hjälp-mall" och checklista för
krishanteringsplan på lägre organisationsnivå tillgänglig på intranätsida.
Övre delen av visualiseringen, enligt figur 1, Central krisledning, uppfattas som
otydlig och i behov av förtydligande text. I övrigt är planen tydlig och väl
strukturerad.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig positiv till föreliggande förslag till
remissyttrande gällande Krishanteringsplan, och med detta antar yttrande som sitt
eget remissvar.
Beslut
•

Justerandes sign

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
remissyttrande gällande Krishanteringsplan för Ronneby kommun och
antar detta som sitt eget remissvar.
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Exp:
Disa Kristinsdottir-Käppi, säkerhetssamordnare
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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§ 53

Dnr 2014-000065 600

Remissyttrande gällande Medborgarförslag från Ghanem Ali
om att invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i
månaden för att besöka tex restauranger, parker, sporthallar.
Förslag.
Bitr förvaltningschef redogjorde Inger Hjort för förslag till yttrande över
Medborgarförslag om att invandrare genom SFI ska få sällskap en dag i månaden för
att besöka t ex restauranger, parker och sporthallar.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis anser Utbildningsförvaltningen att intentionerna i förslaget är
bra men genomförandet bör ske på frivillig väg. Det är inte möjligt att hitta
projektfinansiering inom budgeten för SFI. Däremot deltar SFI gärna i projekt där
fler mötesplatser skapas. Förslaget är således att avslå medborgarförslaget mot ovan
bakgrund.
Bedömning
Rektor Johanna Månsson, SFI, har tillfrågats i sakfrågan som ser det som ett
nationellt problem, att många med invandrarbakgrund har svårt att få kontakt med
svenskar i vardagen. Det här leder till längre integrationsprocesser och sämre
förutsättningar att lära sig svenska språket. Vi vet att många elever på SFI i Ronneby
känner av problematiken och har en önskan att lära känna svenska familjer. Man vill
lära sig mer om Sverige och skaffa svenska vänner, men också få möjlighet att
använda och omsätta de kunskaper i svenska språket man får via sina studier på SFI.
På SFI har rektor planerat att bjuda in svenska familjer till ett samarbete där man
träffar en nyanländ familj som en del av integrationsprocessen. Det finns en
förhoppning att detta ska ske i någon form under våren.
Ronneby kommun medverkar i Röda korsets arbete för integration genom
"Träffpunkten", som sker en kväll/vecka i SFI:s lokaler. Lokalerna skulle kunna
användas till fler aktiviteter i arbetet för en ökad integration.

Justerandes sign
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Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan relaterat yttrande, antar
detta som sitt eget remissvar och föreslår Kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.

Beslut
•

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande
avseende Medborgarförslag om att invandrare genom SFI ska få
sällskap en dag i månaden för att besöka t ex restauranger, parker,
sporthallar,
och föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Exp:

KS/KF
Johan Sandeväm, internationell samordnare
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
Johanna Månsson, rektor SPI
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§ 54

Dnr 2014-000066

600

Remissyttrande gällande Medborgarförslag
att göra Ronneby
mer attraktivt genom större utbud av affärer och nöjen.
Förslag.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till remissyttrande
avseende Medborgarförslag att göra Ronneby mer attraktivt genom större utbud av
affärer och nöjen.
Sammanfattning
GKH har idag en tydlig internationell inriktning profilerad mot EU. Skolan har just
omarbetat sin internationella utvecklingsplan för åren 2014-2016, i och med den nya
programperioden som tar sin början 2014.
Vi delar uppfattningen att det är viktigt att eleverna ökar kunskapen om sin omvärld
på olika sätt och får ta del av den internationella/europeiska dimensionen, både
genom undervisning och genom kontakt med elever och organisationer i andra
länder. Eleverna får därigenom en ökad förståelse för behovet av språkkunskaper
och de ser också möjligheterna att senare i livet studera eller arbeta utomlands.
Bedömning
Skolområdeschef Ronny Mattsson, GKH, har tillfrågats då frågan om FN-skola, är
den som berör Utbildningsförvaltningen och GKH i medborgarförslaget.
Att ansöka om att bli certifierad FN skola, kan mot bakgrund av pågående EU-arbete
inte prioriteras i närtid. Certifieringen skulle dessutom innebära en årlig kostnad om
55 000 SEK. Förslaget kan möjligen beaktas i ett senare skede enligt
skolområdeschef Ronny Mattsson.
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Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande, antar detta som
sitt eget remissvar och föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget i
den del som avser FN-skola.
Deltar i debatten
Nämndsledamot Saleh Sahknini (C).

Beslut
•

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande, antar detta som
sitt eget remissvar och föreslår Kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget i den del som avser FN-skola.

Exp:
KS/KF
Johan Sandeväm, internationell samordnare
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
Ronny Mattsson, skolområdeschef GKH
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§ 55

Dnr 2014-000016 611

Presentation av Kallinge F-6. Information.
Rektor MargaretaHåkansson har inbjudits till Utbildningsnämnden för att presentera
verksamheten vid Kallingeskolan F-6.
Margareta Håkansson, som tillträdde som rektor för Kallingeskolan F-6 år 2012, gav
en kort bakgrund och historik kring Kallingeskolan och den gemensamma vision
man arbetar med i Kallinge Skolområde: "Alla ska känna sig sedda och ha kunskap
att möta världen".
Vidare redogjorde rektor Margareta Håkansson för de mål man arbetar efter; dels
Utbildningsförvaltningens mål, dels Kallinge Skolområdes mål.
I Kallinge Skolområde har man arbetat med en konsult kring "Ledarskap i
klassrummet", liksom ett pedagogiskt projekt "Allas Rätt Att Lära" från SPSM.
Syftet med projektet har varit att med kompensatoriska hjälpmedel ge alla barn
samma möjligheter att lära.
Vidare har en kartläggning av behov samt resursinventering genomförts. Ett
framtidsdokument kallat "Hållbar utveckling" framtogs år 2012.
Kallingeskolan har även samarbete med KulturPedagogiskt Centrum (KPC). Ett
projekt har startats vid namn "En Läsande Klass" i syfte att öka läsförståelsen.
Avslutningsvis inbjöd rektor Margareta Håkansson ledamöter och ersättare i
Utbildningsnämnden till Öppet Hus på Kallingeskolan (F-9) som arrangeras tisdagen
den 27 maj 2014 mellan kl 17.00-21.00.
På fråga från Utbildningsnämnden om vad rektorn ansåg vara det mest positiva med
Kallingeskolan, uppgav Margareta Håkansson att det var dess kreativa personal och
att trenden vänts till en positivare Kallingeskola.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist framförde ett tack till Margareta Håkansson för
hennes arbete som rektor på Kallinge F-6 och till hennes personal som målmedvetet
arbetat för en positivare skola.
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Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot Kristoffer Sjölander (FP).

Beslut
•

Redovisningen togs till dagens protokoll.

Exp:
Margareta Håkansson, rektor Kallinge F-6
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Dnr 2014-000070 761

§ 56

Rapport avseende förekomst av alkohol och droger inom
ungdomsgym nas iet.
Kurator Jan Kryzanovski, Gymnasieskolan Knut Hahn, delgav Utbildnings
nämndens ledamöter rapport avseende förekomst av alkohol och droger inom
ungdomsgymnasiet. Redogörelse lämnades avseende det förebyggande arbetet;
fortlöpande information till elever och utbildning av personal. Hälsosamtal med
skolsköterska sker med alla elever.
Vidare informerade kurator Jan Kryzanovski kring det samarbetet mellan
Socialförvaltning och Polis. Arbete pågår för nolltolerans mot alkohol, narkotika och
tobak i skolan. Stickprovskontroller genomförs. Vid positivt resultat avstängs inte
eleven, utan får studera hemma minst en vecka.
Kurator Jan Kryzanovski gör bedömningen att användandet av droger har ökat
jämför med tidigare.
Slutligen informerade kurator Jan Kryzanovski kring det förebyggande arbetet inför
skolavslutningen, där skolans område utvidgas så att polis kan göra insats om så
krävs.
Deltar i debatten
Nämndsledamötema Christer Stenström (M), Kjell GG Johansson (M) och Rune
Kronkvist (S).
Beslut
•

Rapporten tas till dagens protokoll.

Exp:

Jan Kryzanovski, kurator GKH
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I CW'I

Sida

~RONNEBY
._... KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19(27)

2014-04-16

Utbildningsnämnden

§ 57

Dnr 2013-000001 605

Ansökan om bidrag för studier i Frankrike. Extrainsatt
ärende.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för bakgrund till det extrainsatta
ärendet. Ett principbeslut saknas för att det ska vara ett verkställighetsbeslut. Det
finns i lagens mening ingen skyldighet att bevilja ingiven ansökan.
Tjänstemannabeslut/verkställighetsbeslut har fattats i enlighet med detta och en
besvärshänvisning har bifogats. Enligt Förvaltningsrätten går inte ärendet att
överklaga då det inte är fattat på delegation.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att det är ett verkställighetsärende då det
är kopplat till Skollagen. Vid ett generösare beslut än lagen tillskriver måste beslut
tas om detta i Kommunfullmäktige.
Bitr
Förvaltningschef
Inger
Hjort
gav
exempel
på
liknande
kommunfullmäktigebeslut om generösare tillämpning från Lidingö, Sigtuna och
Danderyds kommuner.
Förslag till beslut
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Utbildningsnämnden tar beslut i
ärendet, för att senare återkomma med principbeslut vid nämndssammanträdet den
15 maj 2014.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Kjell GG Johansson och
Jan-Eric Wildros (S), samt ersättare Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att Utbildningsnämnden beslutar om att
avslag ska meddelas i ärendet; samt att Utbildningsförvaltningen, inför
Utbildningsnämndens sammanträde den 15 maj 2014, får i uppdrag att författa en
skrivelse till Kommunfullmäktige kring principbeslut.
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Beslut
•

Utbildningsnämnden beslutar om att avslag ska meddelas i ärendet;

•

samt att Utbildningsförvaltningen, inför Utbildningsnämndens
sammanträde den 15 maj 2014, får i uppdrag att framta en skrivelse till
Kommunfullmäktige kring principbeslut.

Exp:
Lennarth Förberg (M), närnndsordförande
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
Tove Mignot Rosén
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§ 58

Dnr 2014-000021

026

Personalvård och arbetsmiljöfrågor.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade från positiv Kick-Off som nyligen
arrangerats för samtligt personal inom Ronneby kommun. Arbetet fortsätter nu med
"Attraktivare Arbetsgivare" inom de olika förvaltningarna.
Framtagen handlingsplan för Ronneby kommuns personalpolitik utdelades till
nämndsledamötema.

Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
UlfBorgström, arbetsmiljösamordnare

/
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Dnr 2014-000025 602

§ 59

Kurser och konferenser.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) informerade från träff med hästnäringen och
studiebesök på Ronneby Horse Center (Ronneby Ryttarförening) den 23 april 2014.

Beslut
•

Justerandes sign
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Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 60

Dnr 2014-000019 600

Förvaltningschefens Rapporter.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för läget inom förskolan i Ronneby
kommun. Situationen uppges ej vara under kontroll i tätorten och Brâkne-Hoby.
En förbättrad situation fås dock då de nya förskoleavdelningarna
maj 2014.

startar upp den 1

Några överhängande problem finns inte vid Saxemara förskola enligt förskolechef
Anna Persson.
Ökad tillströmning av barn noteras inom förskolan i Hallabro.

Vidare informerade forvaltningschef Tommy Ahlquist kring nytt avtal med inom
gymnasiesamverkan - Sydostsamverkan. Till Utbildningsnärnndens sammanträde i
maj 2014 kommer förslag om att anslutas till Sydostsamverkan att behandlas.

Bitr
forvaltningschef
Inger Hjort informerade
kort från översyn av
Elevhälsoorganisationen inom Utbildningsförvaltningen. Fördelningen av kuratorer
och skolsköterskor går i den nya elevhälsomodellen direkt ut till rektorerna. I varje
elevträbo-team finns en skolsköterska, en kurator.
Ny vägledning för elevhälsan kommer inom kort.

Beslut
•

Exp:

Justerandes sign
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§ 61

Dnr 2014-000069 000

Delgivningsärenden.
2014.5 - 047
Skolverket: Rekvirering av kostnader för sfi-bonus.

2014.5 - 047
Skolverket: Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk
verksamhet mars 2014.
2014.5

- 047

Skolverket: Redovisning av Statsbidrag för omsorg på obekväm tid juli
dec2013.
2014.5 - 047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i
landet utan tillstånd vt 2014.
2014.5 - 047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2014.

2014.5 - 047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsa 2014
2014.5 - 047
Skolverket: Information om återbetalning av statsbidrag.

2014.5 - 047
Skolverket: Beslut avseende Statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2014/2015.
2014.23 - 114
Polisamnälan ang Allmänfarlig vårdslöshet 2014-03-14 Espedalsskolan (Dnr
K.2887-14) samt Underrättelse om beslut.

Justerandes sign
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2014.23 - 114
Polisanmälan ang Allmänfarlig vårdslöshet 2014-0311 Espedalsskolan (Dnr
K2745-14).
2014.39 - 4123
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och årlig kontrollavgift
Påtorps fsk.
2014.39 - 4123
Kontrollrapport avseende egenkontroll enligt Livsmedelslagen, Hallabroskolan
2014.39 - 4123
Kontrollrapport för förskolan Kastanjen, Hallabro, Ronneby Norra.
2014.32 - 4132
Hoby Lant- och Skogsbruksenhet: Överklagan till Kammarrätten i Göteborg
angående tvärvillkorsavdrag(Målnr 4563-13).
2014.32 - 4132
Hoby Lant- och Skogsbruksenhet: Kompl av överklagande till Kammarrätten
Göteborg avseende tvärvillkorsavdrag (Målnr 4563-13).
2014.32 - 4132
Meddelande från Kammarrätten i Göteborg avseende avdrag på direktstöd till
jordbrukare (Målnr 1 O 1 7-14).
2014.29 - 600
Beslut ang_ skolsituation för grundskoleelev på Fredriksbergsskolan (Dnr 412012:3689).
2014.27 - 605
Förvaltningsrättens dom (Målnr 4519-13) avseende överklagat beslut gällande
skolpeng för Mignots skolgång i Paris.
2014.27 - 605
Föreläggande från Förvaltningsrätten i Växjö avseende överklagat beslut om
bidrag till fristående verksamhet för kalenderåret 2014, Karl Oskarskolan,
Ronneby. Målnr 1137-14.

Justerandes sign
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2014.35 - 609
Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende Fredriksberg (IRS
2014/1434).
2014.64 - 619
Utbildningsförvaltningen: Checklista vid tillsyn av enskild förskola 140303 G
klavens förskola.
2014.64- 619
Utbildningsförvaltningen : Checklista vid tillsyn av enskild förskola 140305 Kotten.
2014.64 - 619
Utbildningsförvaltningen: Checklista vid tillsyn av enskild förskola 140304
KarlOskarskolan.
Industrirådet: Industrirelevant yrkesutbildning är viktig även för din kommun.
IM Fair Trade: Nytt informationsmaterial inom Rättvis handel och Hållbar
utveckling.
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§ 62

Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden.
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2014-04-04-2014-04-14,
samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-01-13-2014-04-03,
Skolområde Kallinge 2014-03-17--2014-03-31
samt Skolområde GyV 2014-0321-2014-04-14

Justerandes sign

