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Sammanträdesdatum

2014-10-23
Utbildningsnämnden
Plats och tid

Garnison F17, Flygtekniskt Gymnasium,Kallinge, Ronneby kommun kl 08.30- 15.30

Beslutande

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Saleh Sakhnini (C)
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers.
Sune Håkansson (RP) tjg.ers.
Anna-Mi Tamsel (OPO)

Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Annette Rydell (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan ôsterhof (S)
Lova Necksten (MP) tjg.ers.
Erik Ohlson (V)

övriga närvarande

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Birgit Ryberg, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Magnus Magnusson, rektor flygtekniskt
gymnasium (FTU)
Magnus Graad, teknisk chef Tekniska
Förvaltningen
William Lavesson, byggprojektledare
Emilie Stenborg, utvecklingssamordnare

Camilla Öberg, kommunsekreterare
Anna-Clara Ericsson, kommunjurist
Kenth Carlsson (M)
Lars Saager (M)
Silke Jacob (C)
Magnus Stridh (SD)
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund
Jeanette Wessman, Lärarförbundet
Studiebesöket Garnison F17 Kallinge;
Kapten Peter Rihs, HKPSKV
Löjtnant Lars Nilsson, HKPSKV

Justerare

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

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Kommunlednings örvaltningen 2014-10-30

Underskrifter
Paragrafer

Ordförande

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-10-23

Datum då anslaget sätts upp

2014-10-31

Datum då anslaget tas ner

2014-11-24

Förvaringsplats för protokollet

Nämndsekretariatet, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

§§ 122-135
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lennarth Förberg (M) Ordförande
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Asa Evaldsson (M)
Tim Svanberg (C) 1 :e vice ordförande
Saleh Sakhnini (C)
Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande
Annette Rydell (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson (V)
Anna-Mi Tamsel (OPO)

Tjänstgörande ersättare

Kerstin Johansson (FP)
Sune Håkansson (RP)
Lova Necksten (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Kenth Carlsson (M)
Lars Saager (M)
Silke Jacob (C)
Magnus Stridh (SD)

Tjänstemän

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Birgit Ryberg, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Magnus Magnusson, rektor flygtekniskt gymnasium
Camilla Öberg, kommunsekreterare
Anna-Clara Ericsson, kommunjurist
Magnus Graad, teknisk chef Tekniska Förvaltningen
William Lavesson, byggprojektledare
Emilie Stenborg, utvecklingssamordnare

Övriga

Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund
Jeanette Wessman, Lärarförbundet
Studiebesöket Garnison F17 Kallinge;
Kapten Peter Rihs, HKPSKV
Löjtnant Lars Nilsson, HKPSKV
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Ärendelista
§ 122 Dnr 2014-000046 004

Fastställande av dag för justering. Nämndspresentation av
kommunjurist, Ronneby kommun
§ 123 Dnr 2014-000097 004
Information kring personalföreträdares närvarorätt mm

4
5

§ 124 Dnr 2014-000098 610

Listerbyskoians fysiska status. Redovisning

7

§ 125 Dnr 2014-000013 002

Förslag till fastställande av bidrag till "internationell skola" samt rev
delegationsordning i frågan

9

§ 126 Dnr 2014-000010 600

Begäran om remissyttrande avseende medborgar-förslag från
Fredriksbergsskolans föräldraråd ang ombyggnad till ett
tillagningskök

12

§ 127 Dnr 2014-000022 610

Uppföljning enligt Internkontrollplan: Avgiftsfri skola

14

§ 128 Dnr 2014-000033 619

Namnbyte för KulturPedagogiskt Centrum (KPC). Förslag

16

§ 129 Dnr 2014-000011 041

Uppföljning av budget september 2014. Redovisning

17

§ 130 Dnr 2014-000024 026

Personalvård - Arbetsmiljöfrågor

18

§ 131 Dnr 2014-000025 602

Kurser och konferenser

19

§ 132 Dnr 2014-000026 600

Förvaltningschefens rapporter

20

§ 133 Dnr 2014-000099 000

Delgivningsärenden

21

§ 134 Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden

24

§ 135 Dnr 2014-0001OO 660

Nämndspresentation av Flygtekniskt Gymnasium
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Dnr 2014-000046 004

§ 122

Fastställande av dag för justering. Nämndspresentation
av kommunjurist, Ronneby kommun.
Sammanfattning
Anna-Clara Eriksson har nyligen tillträtt tjänsten som kommunjurist vid
Ronneby kommun. Hon kommer närmast från Kustbevakningen där hon
tidigare haft sin anställning som verksjurist. Anna-Clara Eriksson är
kommunjurist i botten och ser nu framåt mot tiden som sådan hos Ronneby
kommun.
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson tillträdde sin tjänst i Ronneby kommun
den 1 oktober 2014.
Beslut

>-

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Anna-Clara Ericsson, kommunjurist
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§ 123

Dnr 2014-000097 004

Information kring personalföreträdares närvarorätt mm.
Sammanfattning
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson har konsulterats i den fråga kring
personalföreträdares närvarorätt som väcktes av Sune Håkasson (RP) under
Utbildningsnämndens förra sammanträde den 18 september 2014.

Personalföreträdares närvarorätt relgeras i Kommunallagen.
skrivning återfinns i Utbildningsnämndens reglemente.

Likalydande

Ref. till 7 Kap 9 § KL; framgår att personalföreträdare får närvara vid
nämndssammanträden. Vissa undantag anges enligt nedan (7 Kap 10 § KL);
9 § Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör
förhållandet mellan kommunen eller landstinget som arbetsgivare och dess anställda.
Nämnden får i särskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid
behandlingen av andra ärenden.
1 O § Personalföreträdarna har inte rätt att närvara när ärenden av följande slag handläggs:
1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en
obestämd krets av enskilda,
2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,
3. uppsägningar av kollektivavtal,
4. arbetskonflikter,
5. rättstvister mellan kommunen eller landstinget och en arbetstagarorganisation, och
6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster. Lag ( 1994:690).
Ändrad gm SFS 1994:690, ikraft 1994-07-01

Personalföreträdare har närvarorätt och yttranderätt, men inte förslagsrätt,
rösträtt och inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Utbildningsnämnden
ska också göra en prövning om sekretessbelaga
uppgifter ska delges personalföreträdarna. Om Utbildningsnämnden
anser
att så ej bör ske ska beslut tas om sekretessförbehåll.
Vidare ref. kommunjurist Anna-Clara Eriksson till 7 Kap §13-15 §§ KL
ang utsedda personalföreträdare. Högst tre ordinarie, tre ersättare totalt.
Jävsregler gäller.
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Personalföreträdare ska kallas på samma sätt som ledamöter.
Personalföreträdarna ska anmäla sitt deltagande till nämndsekreteraren före
varje nämndssammanträde.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros
(S), tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) och ersättare Lars Saager
(M).

Beslut
~ Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Anna-Clara Ericsson, kommunjurist
Camilla Öberg, kommunsekreterare
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund FK
Carl-Ame Hultberg, Lärarförbundet FK
Jeanette Wessman, Lärarförbundet FK
Johanna Månsson, SkolledarförbundetFK
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§ 124

Dnr 2014-000098

610

Listerbyskolans fysiska status. Redovisning.
Sammanfattning
Byggprojektledare William Lavesson redovisade genomförd utredning kring
Listerbyskolans fysiska status. Det byggtekniska tillvägagångssättet delgavs
Utbildningsnämndens ledamöter, liksom luftkvarlitet/kemi där partikel
prover, emissionsprover och kemiska analyser tagits.
Av redovisningen framgår att för resultat avseende syllar, har påväxt
påträffats i vissa yttre delar och är skadade. Av de kemiska analyserna
framgår dock att inge kemiska gifter har använts.
Då det gäller resultat avs mattor, finns kemiska utfällningar mellan mattor
som lagts i två lager (asbestklister). Emissionsproverna visar ett något
förhöjd värde av syror, men dessa ligger inom värdena för normal
inomhusmiljö.
Betr luftprover har bra resultat redovisats med låga halter av partiklar.
Ventilationen är OK men det finns mindre underhållsåtgärder; som sker
fortlöpande.
Vad gäller emissionsprover har dessa ett något förhöjt värde på vissa platser,
men det finns inga tecken på mögel. Något förhöjda värden pg a fukt påvisas
i södergaveln.
Utvecklingssamordnare Emilie Stenborg, Tekniska förvaltningen, har varit i
kontakt med skolhälsovården kring hälsoaspekten. Några problem har inte
uppgivits från skolhälsovårdens sida.
William Lavesson uppger att utvärderingen ger vid handen att
innerväggssyllarna är välbehållna, de yttre syllarna är något angripna och att
mattorna behöver bytas. Den byggtekniska statusen för Listerbyskolan är
OK. Gymnastiksalen bör dock behandlas separat.
Åtgärdsförslag
över
Listerbyskolan
presenterades,
liksom
kostnadsberäkning, vilken delgavs Utbildningsnärnndens ledamöter.
Medeläskande för Listerbyskolans åtgärdsförslag kommer att lyftas på KS au
av Tekniska förvaltningen.
Beslutsärendet ang Listerbyskolans fysiska status kommer att behandlas vid
Utbildningsnämndens sammanträde i november 2014.
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Deltar i debatten

Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros
(S), nämndsledamötema Christer Stenström (M) och ersättare Lars Saager
(M).

Beslut

>"" Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
Inger Jacobsen, rektor Listerbyskolan
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Magnus Graad, teknisk chef Tekniska förvaltningen
William Lavesson, byggprojektledare
Emilie Stenborg, utvecklingssamordnare Tekniska förvaltningen
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§ 125

Dnr 2014-000013 002

Förslag till fastställande av bidrag till "internationell
skola" samt rev delegationsordning i frågan.
Sammanfattning

Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis kring
bidragsförfarandet och bakgrunden till revidering av delegationsordning i
frågan.
Bitr forvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till fastställande av
bidrag till United Continents International School. Rätten till bidrag från
hemkommunen regleras i Skollagen 24 Kap §6 första stycket.
6 § Elevens hemkommun ska lämna bidrag till huvudmannen för den internationella skolan
för en elev som genomgår sådan utbildning som avses i 5 § om
1. eleven är folkbokförd i Sverige eller kommunen får särskilt statsbidrag för eleven,
2. eleven antingen för en kortare tid är bosatt i Sverige eller har andra särskilda skäl att få
utbildning i en internationell skola på gymnasienivå, och
3. hemkommunen var skyldig att erbjuda eleven gymnasieutbildning vid den tidpunkt då
utbildningen började.

Enligt tillståndet från Skolinspektionen för United Continents International
School ger denna rätt till bidrag för utbildning som leder fram till en IB
(International Baccalaueate examen).
Av 7 § förordningen 2011:683 om bidrag till internationella skolor framgår
att IB-utbildningens bidrag ska jämställas med bidrag motsvarande
naturvetenskapsprogrammet. Riksprislistans belopp för 2014 är 82 600 kr/år.
Vidare redogjordes för bedömningen då det gäller elever som ej är
folkbokförda i kommunen; asylsökande elver och andra ej folkbokförda
elever.
Avslutningsvis
redogjordes
för
föreslagen
revidering
av
Utbildningsnämndens delegationsordning avseende förvaltningschefens
delegation att fastställa bidrag även till internationell skola.
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Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar att
l. Fastställa bidraget till den internationella skolan United Continents
International School i Karlskrona till 82 600 kr/år (2014) för
utbildning som avser IB elever, enl. det belopp som följer aktuell
riksprislista.
2. Inget bidrag utgår för asylsökandes utbildning vid United Continents
International School då kommunen ej får statsbidrag för dessa elever.
3. Ge förvaltningschefen
delegation
att fastställa
bidrag
internationell skola enl. de anvisningar som riksprislistan ger.

till

4. Reviderad delegationsordning gäller fr o m beslutsdatum.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim Svanberg (C),
Åsa Evaldsson (M) och Jan-Eric Wildros (S), tjänstgörande ersättare Lova
Necksten (MP) och ersättare Lars Saager (M).

Yrkanden
2:e vice ordföranden Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till förslagen, under
förbehåll att p. 1 revideras på så sätt att beloppet tas bort,

Beslut
};>

Utbildningsnämnden beslutar att;
l.

Fastställa bidraget till den internationella skolan United
Continents International School i Karlskrona för utbildning
som avser IB elever, enl. det belopp som följer aktuell
riksprislista.

2. Inget bidrag utgår för asylsökandes utbildning vid United
Continents International School då kommunen ej får
statsbidrag för dessa elever.
3. Ge förvaltningschefen delegation att fastställa bidrag till
internationell skola enl. de anvisningar som riksprislistan ger.
4. Reviderad delegationsordning gäller fr o m beslutsdatum.
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Exp:
Tommy Ahlquist, forvaltningschef
Inger Hjort, bitr forvaltningschef
Ekonomienheten FK
Beslut ang rev delegationsordning för Utbildningsnämnden FK till;
Skolområdeschefer Utbildningsförvaltningen
Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen
Samtliga assistenter Utbildningsförvaltningen
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§ 126

Dnr 2014-00001 O 600

Begäran om remissyttrande avseende medborgar
förslag från Fredriksbergsskolans föräldraråd ang
ombyggnad till ett tillagningskök.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över
medborgarförslag från Fredriksbergssskolans föräldraråd ang måltids
verksamheten vid Fredriksbergsskolan.
I medborgarförslagen ställs krav på beslut av citerade punter;
1.

Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett
tillagningskök

2. Anpassar kosten efter "Cradle to Cradle"-principen
3. Bjud in Föräldraåtgärder från Fredriksbergsskolan och diskutera våra
barns möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel,
färgämnen och smaktillsatser.
Rubr kravställningar har i förslagsyttandet kommenterats punktvis

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
yttrande och antar detta som sitt eget. Utbildningsnämnden ställer sig bakom
föreliggande förslag till yttrande, antar detta som sitt eget remissvar och
föreslår Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget enligt p.1 men
tillstyrka förslaget i p.2 och3.
Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) och
nämndsledamot Etik Ohlson (V).
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Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) finner det problematiskt att tillstyrka p. 2
då det är svårt att leva upp till detta.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att beslutsförslaget revideras till
"att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande,
antar detta som sitt eget remissvar och hänskjuter ärendet till
Kommunfullmäktige för beslut.

Beslut
>"'

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
yttrande, antar detta som sitt eget remissvar och hänskjuter
ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Exp:
Kommunfullmäktige
Inger Hjort, bitr Feh

I Utdraçsbestyrkande
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§ 127

Dnr 2014-000022 61 O

Uppföljning enligt Internkontrollplan: Avgiftsfri skola.
Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för av Utbildningsnämnden
beslutad uppföljning av "efterlevad av beslut om helt avgiftsfri skola".
Synpunkter har inhämtats
nämndsledamöterna.

från föräldrar via webbenkät, vilka delgavs

Av synpunkterna framgår bl a att informationen som ges av personal/lärare i
organisationen upplves som otydlig av vårdnadshavare. Behov finns därför
att ytterligare förtydliga innebörden av beslutet till samtliga anställda genom
informationsinsatser under läsåret. (De inkomna synpunkterna redovisas i sin
helhet i bilaga 2.
I diskussionen som följde framgick vikten av ett tydliggörande ut i
verksamheterna och att skolområdescheferna diskuterar med förskolechefer
och rektorer kring avgiftsfri skola. Beslutet innebär att allt som krävs för att
genomföra skolans verksamhet ska vara kostnadsfritt. Föräldrarsegna
medskick ska överensstämma med skolornas ordningsregler. Rektors ansvar
bör förtydligas och ev bör riktlinjer framtas.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den överenskommelse
som träffats med Kostenheten, kring meny inför utflykter samt
tillhandahållande av frukt inför fruktstund. Förvaltningschefen uppger att
förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågorna och återkomma i
januari 2015 till Utbildningsnämnden

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår ett förtydligande
ansvar och att ev riktlinjer utformas,

av rektors

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) föreslår att ärendet följs upp ånyo vid
januari månads nämndssammanträde och att förvaltningschefen får i uppdrag
att framta förtydligande av lagen.

Deltar i debatten
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1 :e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice
ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamot Erik Ohlson (V), tjänstgörande
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ersättarna Lova Necksten (MP) och Kerstin Johansson (FP), samt ersättarna
Kathrin Nilsson (KD) och Lars Saager (M).
Beslut
~ Informationen tas till dagens protokoll.
~ Ärendet behandlas ånyo vid Utbildningsnämndens sammanträde
den 22 januari 2015.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
Inger Hjort, Bitr Feh
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Dnr 2014-000033 619

§ 128

Namnbyte för KulturPedagogiskt Centrum (KPC).
Förslag.
Sammanfattning
Bitr forvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag gällande byte av
namn för verksamheten KulturPedagogiskt Centrum (KPC). Claes
Andersson, chef för KPC, redogör i skrivelse för motiven till sitt förslag.
Den kostnad som kan uppstå ryms inom verksamhetens anslag.
Förslag till beslut
Förslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till namnbyte
fr.o.m 2015-01-01 till Ronneby Kulturskola.
Beslut

>-

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till namnbyte
från KulturPedagogiskt Centrum till Ronneby Kulturskola.

Exp:

Claes Andersson, chef KPC
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§ 129

Dnr 2014-000011 041

Uppföljning av budget september

2014. Redovisning.

Sammanfattning
Förvaltningschef
Budgetberedningens
som där gjorts inför
1 : I -satsning kommer

Tommy
Ahlquist
ref.
inledningsvis
från
sammanträde den 29 september 2014 och de äskanden
2015. Vad gäller äskandena för mottagningsenhet och
dessa att behandlas som separata ärenden.

Förvaltningschefen betonar att ett negativt beslut avseende äskade medel
medför en oerhört bekymmersam och ansträngd situation, där stora ingrepp i
verksamheterna och personaluppsägningar kan komma att ske.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten
framtagen prognos för september 2014, vilken redovisar ett smärre
underskott på -180 Tkr (motsvarar 0,3 promille av den totala budgeten).
Resultaträkning och nettokostnad per verksamhet genomgicks och
kommenterades.
Förvaltni.ngschefen gör bedömningen att Budget 2014 klaras inom given
ram.

Deltar i debatten
Tjänstgörande ersättare Sune Håkansson (RP) och ersättare Lars Saager (M).

Beslut

>-

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
Ekonomienheten
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Dnr 2014-000024 026

§ 130

Personalvård

- Arbetsmiljöfrågor

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring förslag om
mottagningsenhet för nyanlända. Vid ett positivt beslut :från
Kommunfullmäktige kommer rektor Johanna Månsson få i uppdrag att starta
upp denna nya verksamhet. Mottagningsenheten är inte någon skola utan en
förberedande verksamhet inför utbildning.
Utbildningsnämndens ledamöter delgavs statistik kring antal elever med anat
modersmål.
Nyanställningar kommer att krävas i form av lärare, förskollärare och n
socionom. Modersmålslärare och samhällsinformatörer knyts också till
denna verksamhet. Tillsammans utgör dessa en verksamhet med mycket bred
bas..
Slutligen informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring chefsskifte
vid Ronneby Kulturskola, då KulturPedagogiskt Centrums chef Claes
Andersson slutar sin anställning den 1 april 2014 och går i pension.
Deltar i debatten
1 :e vice ordf Tim Svanberg (C) och 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S),
tjänstgörande ersättarna Love Necksten (MP) och Sune Håkansson (RP).
Beslut
);;:- Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Claes Andersson, chef KPC

tp
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§ 131

Dnr 2014-000025 602

Kurser och konferenser
Sammanfattning

Ersättare Silke Jacob (C) informerade från en intressant men skrämmande
föreläsning om cannabis och spice, som arrangerats på Gymnasieskolan
Knut Hahn i Ronneby.
Nämndsledamot Erik Ohlson (V), som tidigare utsetts att delta vid Gränslöst
den 28 november 2014, meddelade återbud.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) och Saleh Sakhnini (C) har sedan tidigare
anmält sitt deltagande.

Beslut

~ Informationen tas till dagens protokoll.
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§ 132

Dnr 2014-000026 600

Förvaltningschefens rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef
Tommy Ahlquist redogjorde för sitautionen inom
förskolan i Ronneby kommun. Fullmäktiges krav om placering inom två
månader klaras.

Vidare informerade förvaltningschefen
kring Nationella Prov år 3
(riksresultaten), där ett mycket bra resultat för Ronneby kommun redovisas
jmf med riksresultaten.
Ett trendbrott märks nu inom Ronneby kommun och resultaten är nu på väg
upp; efter de satsningar som skett inom läs-, skriv- och matematikprojekten.

Tjänstgörande
ersättare Sune Håkansson
(RP)
omvårdnadsutbildning på Gymnasieskolan Knut Hahn.

lyfte

fråga

kring

Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att uppstart av ytterligare en
grupp har skett under hösten 2014.

Avslutningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring den
förestående skolskjutsupphandlingen, vilken sker i samverkan med Socialen.
Förfrågningsunderlaget kommer att skickas ut den 27 november efter KS au.

Beslut
~ Rapporterna tas till dagens protokoll.

Exp:
Tommy Ahlquist, Feh
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§ 133

Dnr 2014-000099

000

Delgivningsärenden

2014.13 - 002
Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll. Feh
Tommy Ahlquist delegationsgivare till Henrik Lövgren, chef för
samhällsinformatörerna, delegationsmottagare.
2014.5 - 047
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för Lärarlyftet höstterminen 2014.

2014.5 - 047
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för omsorg på obekväm tid. Nattis. Period
3, 2014.
2014.5 - 047
Länsstyrelsen i Blekinge län: Beslut om ersättning för att skapa beredskap och
mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för mottagande av
nyanlända.
2014.5 - 047
Skolverket: Beslut om statsbidrag för att främja lärlingsutbildning under 2014.

2014.5 - 047
Skolverket: Utbetalningsmeddelande avs maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet
och annan pedagogisk verksamhet. Utbetalning av statsbidrag i september 2014.

2014.9 - 108
Epostförfrågan från Jeanette Wessman ang avgiftsfri skola.

2014.23 - 114
Underrättelse om beslut avseende Polisamnälan ang stöld av laptops 2014-0813-2014-08-14 Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby (Dm Kl 1300-14).
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2014.32 - 4132
Kammarrätten i Göteborgs beslut ang överklagat avgörande gällande avdrag på
direktstöd till jordbrukare - tvärvillkorsavvikelse - fråga om prövningstillstånd.

2014.29 - 600
Skolinspektionen: Beslut avs anmälan till socialnämnden av Slättagårdsskolan i
Ronneby kommun.
2014.35

- 609

Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende Fredriksbergsskolan, Ronneby
kommun.
2014.47 - 619
Skolverket: Godkännande av ansökan från Aspero Friskolor om nationellt
godkänd idrottsutbildning vid gymnasieskola i Karlskrona kommun.

2014.47 - 619
Skolinspektionen: Godkännande av ansökan från Aspero Friskolor om godkänd
idrottsutbildning inom handboll vid Aspero Idrottsgymnasium i Karlskrona
kommun.
2014.47 - 619
Skolverket: Godkännande av ansökan från Academy om Music and Business
Education AB om riksrekryterande estetisk spetsutbildning i Tingsryds kommun.

2014.47 - 619
Skolinjspektionen: Godkännande av ansökan från Academy om Music and
Business Education AB om riksrekryterande estetisk spetsutbildning vid AMB
Education i Tingsryds kommun.

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Infobladet Utbildningskansliet 2014-7.

2014-09-15
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Öppet Hus på Skogsgårdsskolan den 18 oktober 2014.
Broschyr: Välkommen till Ronneby.
Infofolder: Råd- och Stödteamet - Information från Utbildningsförvaltningen.
Infofolder: SkolFam - Skolsatsning inom familjehemsvården.
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§ 134

Dnr 2014-000013 002

Delegationsärenden
Sammanfattning
Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2014-08-192014-09-29, samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2014-09-102014-09-29, Skolområde Kalinge 2014-08-29-2014-09-10 och Skolområde
GyV 2014-09-17-2014-10-13 cirkulerade under nämndssammanträdet.
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§ 135

Nämndspresentation

Dnr 2014-000100 660

av Flygtekniskt Gymnasium.

Sammanfattning
Förslagstext till protokollsparagrafen gällande själva studiebesöket under
eftermiddagen;
Utbildningsnärnndens ledamöter var inbjudna till en rundtur i
helikopterskvadronens lokaler och förevisades där Helikopter 15 och
Helikopter 14, vilka är dels Försvarsmaktens lätta system, dels dess tunga
helikoptersystem. Därefter visades de utbildningslokaler i Hangar 81 som
används av Flygtekniskt Gymnasium.
Ledamöterna, som indelades i två grupper, fick ta del av en intressant
visning och föredragning av kapten Peter Rihs, HKPSKV och löjtnant Lars
Nilsson, HKPSKV, i Helikopterskvadronens lokaler. Därefter visades
grupperna runt på Flygtekniskt Gymnasium av rektor Magnus Magnusson.

Exp:
Magnus Magnusson, rektor FTU
Kapten Peter Riis, HKPSKV
Löjtnant Lars Nilsson, HKPSKV
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