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Dnr 2013.9-041
§ 1 – Bokslut 2012. Fastställande.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd Bokslutsgenomgång
av Budget 2012 avseende Utbildningsnämnden, som visar ett slutligt resultat på
+268 Tkr (inkl Hoby Lant & Skogsbruksenhet).
Förvaltningschefen redogjorde för det ekonomiarbete som präglat 2012. Den
ekonomiska styrningen har fungerat bra, från såväl rektorernas som från Nämndens
sida. De av Kommunfullmäktige givna direktiven om att lämna en budget i balans
har följts.
Resultaträkning och utfall för Utbildningsnämnden 2012 genomgicks och
kommenterades. Vid genomgång av nettokostnad per verksamhet noteras en 20procentig ökning av andelen barn i åldrarna 1—2år, vilket ökat trycket ute i
förskolorna. Uteblivna interkommunala ersättningar har bidragit till det underskott
som redovisas för Naturbruksgymnasiet.
Sammandrag över externa projekt och interkommunala ersättningar 2012 delgavs
Nämndens ledamöter. Likaså cirkeldiagram över Övriga Kostnader samt jmf
ekonomiskt utfall FoG 2012 resp GyV 2012.
Bokslutsgenomgång sker den 4 mars 2013 i Kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik
Ohlson (V), Jan-Erik Wildros (S), Lars Sager (M), Helena Augustsson (MP),
Kerstin Johansson (FP) och Tim Svanberg (C), förvaltningschef Tommy Ahlquist
samt Carl-Arne Hultberg/Lärarförbundet och Anders Thomsson/LR.
Förslag till beslut
Ordförande Lennart Förberg (M) konstaterar att Nämnden hållit sin budget och
föreslår att Nämnden fastställer Bokslut 2012 för Utbildningsnämnden, samt att ett
tack framförs till se dom medverkat till detta. Ordföranden föreslår att Nämnden
hänskjuter bokslutet till Kommunstyrelsen.
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Beslut
•
•
•
•

Nämnden konstaterar att budgeten hållits och fastställer Bokslut 2012.
Nämnden framför ett tack till de som medverkat till detta.
Utbildningsnämndens Bokslut för 2012 hänskjuts till Kommunstyrelsen.
Redovisningen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Budgetberedningen/KS
Roger Fredriksson, KS Ordf FK
Ekonomienheten
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Dnr 2013.9-041
§ 2 – Uppföljning av budget januari 2013. Redovisning.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att någon prognos ännu ej varit möjlig
att få fram från Ekonomienheten, då allt inte hunnit läggas in i ekonomisystemet.
Då ingångsvärdet 2013 är bättre än föregående år, är förvaltningschefens
förhoppning att Budget 2013 ska klaras.
Förvaltningschefen informerade därefter kort kring planerad förstärkning inom
förskolans verksamhet i Kallinge under 2013.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Erik Ohlson (V) och Lars Saager (M), bitr förvaltningschef Inger
Hjort samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Ekonomienheten FK
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Dnr 2013.9-041
§ 3 – Kompletteringsbudget 2013. Förslag.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag avseende
anhållan om tilläggsanslag i kompletteringsbudget 2013.
Kvarvarande belopp (222 Tkr) efter iordningställande av ridbädd, begärs
överflyttade för iordningsställande av hinderbana/terrängbana för hästträning/
fälttävlan och hinderkörning.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V), Helena Augustsson (MP),
Kerstin Johansson (FP), Lars Saager (M), Åsa Evaldsson (M), Saleh Sakhnini (C),
Anette Rydell (S), Stefan Österhof (S), Kjell GG Johansson (M) och Christer
Stenström (M), och förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Yrkande
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar avslag på ansökan om kompletteringsbudget.
Kerstin Johansson (FP) yrkar bifall på Tim Svanbergs avslagsyrkande.
Lars Saager (M), Helena Augustsson (MP) och Kjell GG Johansson (M) yrkar
bifall.
2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) yrkar avslag på kompletteringsäskandet och att
ärendet återremitteras för att istället framta en begäran om tilläggsäskande;
eftersom förslaget är ett kompletteringsäskande till kompletteringsbudgeten.
Anette Rydell (S) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller
om beslut ska tas om återremiss. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
De som biträder yrkande från 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) om återremiss
röstar ja och den som är för att ett beslut tas idag röstar nej.
Vid ett ja har Nämnden bifallit återremiss.
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Omröstningsresultat
Beslutande
Lennarth Förberg, ordf. (M)
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Åsa Evaldsson (M)
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C)
Saleh Sakhnini (C)
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers
Kent Karlsson (M) tjg.ers
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson(V)
Lars Saager (M), tjg.ers

Ja
X

Nej
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultatet blir 11 ja-röster och 4 nej-röster.
Ordföranden finner att Nämnden beslutat att ärendet återremitteras.
Beslut
•

Ärendet återremitteras i enlighet med rubr votering.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Ekonomienheten
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Dnr 2013.9-041
§ 4 – Budget 2013-2014. Genomgång och direktiv.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter Kommunstyrelsens
direktiv gällande Bokslut 2012, verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2013
samt Budget 2014-2015 (plan 2016-2017).
Samtliga nämnder har fått i uppdrag att påvisa effekterna av en 2%-besparing och
vilka effekter detta skulle innebära för verksamheterna. Reducering med 2% av
Utbildningsnämndens budget motsvarar 11 Mkr. Detta kommer vid effektuering att
innebära personal- och organisationsförändringar i mycket stor skala.
Vidare vill Förvaltningschefen lyfta fram nedanstående utdrag ur KS direktiv;
”Ekonomistyrningsprinciper
Nämnderna har att ta hänsyn till uppställda ekonomistyrningsprinciper. Dessa
principer anger hur nämnderna ska agera i olika situationer.
1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före
verksamhetens mål (med undantag för vad som följer av tvingande
lagstiftning eller motsvarande).
2. Intäktsökningar, utöver vad som budgeterats, som inte har ett
direkt samband med kostnader, får ej tas i anspråk för nya
kostnader.
3. Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader.
4. Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år ska
underställas kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med
en löptid som är kortare än fem år men med en årshyra som är 10
prisbasbelopp eller högre belopp.
Nämndens förslag till budgetunderlag ska innehålla:
1. Förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål
2. Förslag till budget, inklusive verksamhetsmått, samt väsentliga
dispositioner inom ram
3. Förslag till ramreduktion
4. Förslag om konkurrensutsättning
5. Äskanden om utökad budgetram
6. Förslag till investeringsplan
7. Textunderlag till den tryckta budgeten
(KF budget 2014-2015 plan 2016-2017) ”
Ett tjänstemannaförslag kan tidigast tas fram till slutet av mars, enligt
Förvaltningschefen.
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Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och Tim Svanberg (C), samt
förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Dnr 2013.5-630
§ 5 – Begäran om utökat tillstånd för Luvans enskilda pedagogiska
omsorg.
Med anledning av ingiven ansökan i januari månad om utökat tillstånd för bidrag
till enskilt driven pedagogisk omsorg, redogjorde bitr förvaltningschef Inger Hjort
för bakgrund och bedömning av ärendet. Ansökan gäller utökning av antal platser
på Familjedaghemmet Luvan från 5.0 till maximala 6.0 platser.
I början av februari månad inkom därefter ansökan om dispens att kunna fakturera
kommunen i enskild pedagogisk omsorg utöver 6.0 platser. Bitr förvaltningschef
Inger Hjort uppger att tidigare beslut om riktlinjer där maximalt antal platser anges
är taget och fastställt av Kommunfullmäktige. Ref. till ansvar för lämplig barngrupp
bedöms utökning endast att uppgå till 6.0 platser.
Förslag till beslut
Nämnden föreslås bevilja inkommen ansökan i januari och godkänna enskild
pedagogisk omsorg i Familjedaghemmet Luvan för 6.0 platser, och därmed
kommunala bidrag enligt riktlinjerna.
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att ärendet avslås i den del som gäller
begäran om dispens, med hänvisning till riktlinjer beslutade i Kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik
Ohlson (V), Tim Svanberg (C), Saleh Sakhnini (C) och Åsa Evaldsson (M), samt
bitr förvaltningschef Inger Hjort.
Beslut
•
•

Nämnden beviljar ansökan och godkänner enskild pedagogisk omsorg i
Familjedaghemmet Luvan för 6.0 platser; och därmed kommunala bidrag
enligt riktlinjerna.
Nämnden avslår begäran om dispens med hänvisning till riktlinjer
beslutade i Kommunfullmäktige.

_________

Exp:

Louise Bergenrup, Familjedaghemmet Luvan
Inger Hjort, bitr Fch
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Dnr 2013.23-600
§ 6 – Nämndens verksamhetsmål 2014-2015. Diskussion och förslag.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort delgav Nämndens ledamöter bruttolista avseende
Utbildningsnämndens mål (Hänv 2012-08-16 UN §97:2012) samt rev. förslag till
bruttolista, vilka genomgicks och kommenterades. Vidare presenterades
Uppföljningsplan 2013 avseende årlig uppföljning och utvärdering av
Utbildningsnämndens verksamheter.
Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) påtalar att KPC:s mål bör finnas med i
uppföljningsplanen varför komplettering bör ske av planen.
Förslag till beslut
Föreslås att rev. mållista och uppföljningsplan, med nämnda kompletteringar betr
KPC, fastställes av Nämnden.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Erik Ohlson (V) och Marie Ohlsson (S) samt bitr förvaltningschef
Inger Hjort.
Beslut
•

Föreliggande förslag till rev. mållista och uppföljningsplan, med nämnda
kompletteringar betr KPC, fastställes av Nämnden.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Bitr Fch Inger Hjort
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Dnr 2013.9-041
§ 7 – Fastställande av plan för ekonomiarbetet 2013. Förslag.
Förslag till tidplan för ekonomiarbetet inom Utbildningsförvaltningen under år
2013 har framtagits.
Noteras bör att ett extra nämndssammanträde (budgetarbete) har inplanerats den 25
april 2013.

Förslag till beslut
Nämnden föreslås fastställa föreliggande tidplan för ekonomiarbete under 2013.
Beslut
•

Föreliggande förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2013 fastställes.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Ekonomienheten
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Dnr 2012.3-610
§ 8 – Uppföljning av Utbildningsnämndens internkontrollplan 2012.
Nämndens ledamöter delgavs uppföljning av två utav Internkontrollplanens
processområden;
Garanterad rätt till undervisning (grundskolan 7-9)
Garanterad rätt till undervisning (gymnasieskolan).
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek redogjorde för sammanställd
information från grundskolan 7-9 och gymnasieskolan. Det noteras att antalet
inställda lektioner på Kallingeskolan har ökat under ht 2012. Det påtalas även stora
svårigheter att anställa behöriga lärare i NO.
Diskussion fördes kring icke lärarledda
lärarlegitimationer och obehörig/behörig lärare.

lektioner,

inställda

lektioner,

Exempel gavs på hur det nya verktyget för kontroll av lärarlegitimationer –
COMEA- ser ut.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist påtalar vikten av att en uppföljning sker betr
ökningen av antalet inställda lektioner. Vidare kommer månadsvis inrapportering
att krävas till Förvaltningschefen ang skolornas inställda lektioner.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik
Ohlson (V), Anette Rydell (S), Jan-Erik Wildros (S), Lars Saager (M) och Kjell GG
Johansson (M), kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek, förvaltningschef
Tommy Ahlquist samt Anders Thomsson/LR.
Beslut
•

Diskussionen och redovisningen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek
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Dnr 2013.24-610
§ 9 – Internkontroll för Utbildningsnämnden 2013. Diskussion.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget tjänstemannaförslag
avseende förslag till Utbildningsnämndens Internkontrollplan för 2013. Gällande
internkontrollplan har reviderats i vissa delar i de tidigare fastställda
processområdena.
Diskussion fördes kring föreslagna förändringar och över vilka processer som ska
kvarstå, lyftas in alternativt tas bort i Utbildningsnämndens internkontrollplan.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune
Kronkvist (S), Saleh Sakhnini (C), Anette Rydell (S), Erik Ohlson (V), Marie
Ohlsson (S) och Kjell GG Johansson (M), bitr förvaltningschef Inger Hjort och
förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Förslag till beslut
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Utbildningsnämndens Presidium får
i uppdrag att framta förslag till Internkontrollplan 2013.
Beslut
•

Uppdrogs åt Presidiet att framta förslag till Internkontrollplan 2013.

_________

Exp:

UN:s Presidium
Fch Tommy Ahlquist
Bitr Fch Inger Hjort
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Dnr 2012.34-612
§ 10 – Yttrande ang motion från KF-ledamoten Jan-Eric Wildros (S)
avseende förslag om att förlägga fritidsverksamheten under
sommaren till annan miljö. Förslag.
I ingiven motion, föreslår 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) tillika KF-ledamot, att
kommunen utreder möjligheten att flytta fritidshemsverksamheten under juli från
skolans lokaler till annan miljö.
Bitr förvaltningschef Inger Hjort har framtagit förslag till yttrande avseende motion
betr förslag om att förlägga fritidsverksamheten under sommaren till annan miljö.
Hjort anför i sitt svarsyttrande att verksamhetsansvariga rektorer på grundskolan,
uppger att kommunens fritidshem planerar något extra för de barn som är på
fritidshem sommartid. Ett riktat resurstillskott skulle kunna innebära ökade
möjligheter till utflykter, men önskemål om mera resurser för att klara dessa
aktiviteter sommartid har inte framförts från ansvarigas sida. Med detta ska
motionen anses besvarad.
Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på sin motion och föreslår KF bifalla
densamma.
Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S) och Erik Ohlson (V), samt bitr förvaltningschef Inger Hjort.
Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om motionen ska bifallas och
hänskjutas till KF eller om Nämnden bifaller ordförandens yrkande om bifall till
tjänstemannaförslaget.
Ordföranden finner att Nämnden beslutat enligt tjänstemannaförslaget.
Votering begärs.
De som biträder yrkande från 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) om att bifalla
motionen röstar ja och den som är för att motionen besvaras röstar nej.
Vid ett ja har Nämnden bifallit motionen.
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Omröstningsresultat
Beslutande
Lennarth Förberg, ordf. (M)
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Åsa Evaldsson (M)
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C)
Saleh Sakhnini (C)
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers
Kent Karlsson (M) tjg.ers
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson(V)
Lars Saager (M), tjg.ers

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej-röster.
Ordföranden finner att Nämnden beslutat att motionen ska besvaras i enlighet med
tjänstemannaförslaget.

Beslut
•

Föreliggande förslag till svarsyttrande avseende motion ang förslag om att
förlägga fritidsverksamheten under sommaren till annan miljö, antages av
Nämnden.

_________

Exp:

Kommunstyrelsen
Roger Fredriksson, KS ordf
Lennarth Förberg, nämndsordförande
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, bitr förvaltningschef
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Dnr 2013.21-612
§ 11 – TeknikCollege (TC) – Nationellt, regionalt och lokalt. Rapport.
Skolområdeschef Ronny Mattsson, GKH, gav inledningsvis en historisk
tillbakablick vad gäller TeknikCollege. Vidare informerade Mattsson kring de
pågående återcertifieringen.
Lägesrapport gavs över det arbete som skett lokalt under 2012. Däribland kan
nämnas flytt av EE och IN under sommaren, då lokaler på Tuvelyckan sagts upp.
Lärarrekrytering till EE har skett inför uppstarten av EE och IN i de nya lokalerna.
Totalt finns fem processledare i länet som samarbetar regionalt. 20% processledare
fr o m höstterminen finns på GKH.
Vidare informerade Mattsson kring den teknikdag som anordnas med Kockums
Maskin, samt förändrad PRAO. Branschvecka anordnas för årskurs 8 under en
vecka, därefter ges en veckas PRAO längre fram.
Skolområdeschef Ronny Mattsson uppger att fokus sker på tre områden;
• Införskaffning av maskiner och utbildningar som är företagsförlagda,
• Ämnesintegration
• Kontakt med näringsliv och företag.
TeknikCollege kriterier är ett medel för att nå målen.

Deltar i debatten
I diskussionen ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim
Svanberg (C), Kerstin Johansson (FP), Anette Rydell (S) och Erik Ohlson (V),
skolområdeschef Ronny Mattsson samt Anders Thomsson/LR
Beslut
•

Rapporten tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Bo Skandevall, projektledare KORt.
Fch Tommy Ahlquist
Skolområdeschef Ronny Mattsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

17(34)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2013-02-14

Dnr 2013.26-629
§ 12 – Avgifter i skolan. Revidering av tidigare beslut..
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag avseende
riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna – grundskola och
gymnasieskola.
Förskole- och grundskolenämnden antog 2006-02-15 (N§16) riktlinjer för avgifter i
grundskolan. Beslutet blev att avgiftsfrihet ska råda som princip, men att enstaka
kostnadsinslag i utbildningen definieras som max 20 kr/tillfälle och max 50
kr/termin, vilket får tas ut av vårdnadshavare.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antog 2006-04-20 (N§38) motsvarande
riktlinjer för sina verksamheter, där man definierade avgiftsuttaget till max
50kr/termin.
Trots huvudregeln om avgiftsfrihet i Skollagen får det i grundskolan förekomma
enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Huvudregeln är
att Om aktiviteten är ett led i arbetet med att eleverna skall nå utbildningens mål
och används som en del av den garanterade undervisningstiden så måste aktiviteten
också betraktas som en del av utbildningen och helt finansieras med skolans medel.
I framtaget dokument förslås följande förslag till riktlinjer;
Vägledande riktlinjer:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Studiebesök och resor skall planeras i god tid och bekostas helt av skolan.
Alla studiebesök och skolresor ska ske inom ramen för elevernas
undervisningstid.
Andra aktiviteter utanför skoltid med skolan som ”medarrangör 1” ska bygga på
gemensamma frivilliga insatser med elever och vårdnadshavare. Gemensam
finansiering av till exempel en skolresa innebär att eleverna tillsammans får
sätta upp mål och sträva efter att de nås, t ex genom försäljningar av
egentillverkade saker, anordnande av discon, basarer eller andra aktiviteter.
Skolan får inte ha insamling av pengar, typ klasskassor som ska användas till
aktiviteter utanför skoltid.
Klassresor som är så kostsamma att de inte ryms inom skolans budgetram får
endast ske utanför skoltid med andra arrangörer än skolan, som ansvariga.
Klassresor som inte är en del i skolans planerade undervisning ska ske utanför
skoltid, dvs. på skollov och/eller helgdagar.

Riktlinjerna innebär således att man inte tar betalt för utflykter/resor inom ramen
för den planerade utbildningen. Det innebär också att man inte ber vårdnadshavare
att skicka med frukt/dryck eller matsäck vid aktiviteter överhuvudtaget inom
utbildningens ram.

1

Frågan om ansvarig för arrangemang utanför skoltid ska alltid vara klarlagd. Detta är
särskilt viktigt om aktiviteten sker i skolans lokaler.
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Sammanfattning:
-

Huvudprincipen är att all finansiering av utbildning inom ramen för skolans
planering av undervisning ska vara avgiftsfri för den enskilde i Ronneby
kommun. Alla skolformer; grundskola-grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola ska omfattas av detta.

-

Denna huvudprincip omfattar även förskola och fritidshem.

-

Alla läromedel och lärverktyg som ska användas i undervisningen ska
finansieras genom skolans ram.

-

Aktiviteter utom skoltid ska följa de vägledande riktlinjerna punkt a- f i
listan ovan.

-

Tidigare beslut om avgifter motsvarande 20kr och 50 kr/termin, fattade av
nämnderna 2006 upphör att gälla med detta beslut.

Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik
Ohlson (V), Jan-Erik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Lars Saager (M) och Kjell
GG Johansson (S), samt bitr förvaltningschef Inger Hjort.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till reviderade riktlinjer
att gälla från beslutets datum.
Beslut
•

Föreliggande förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna – grundskola och gymnasieskola - antages av Nämnden.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Skolområdescheferna
Samtliga rektorer grundskola – gymnasieskola
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Dnr 2013.35-630
§ 13 – Uppföljning av gymnasiets betygsresultat.
Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek redogjorde för uppföljning av
gymnasiets betygsresultat.
Sammanställning över genomsnittligt betyg hos de elever som fick slutbetyg resp
läsår (jmf med Riket) delgavs Nämndens ledamöter. Betygsutvecklingen i
gymnasieskolan totalt och för vissa program (jmf 2005-2012) kommenterades.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog 2:e vice ordförande Jan-Erik Wildros (S), Lars Saager (M)
och Rune Kronkvist (S), kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek och
Anders Thomsson/Lärarnas Riksförbund.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek
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Dnr 2013.22-611
§ 14 – Inrättande av kompetensråd. Diskussion.
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) redogjorde inledningsvis för tankarna kring ingivet
förslag. Syftet med inrättandet av ett kompetensråd är att motverka en utveckling
där framförallt unga skaffar sig en utbildning som inte leder till jobb.
Diskussion fördes kring inkommet förslag från Centerpartiet i Ronneby om att
kommunen inrättar ett kompetensråd.
Ett konkret förslag kommer att inges från 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) inför
Nämndens sammanträde i mars månad 2013.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim
Svanberg (C), Jan-Erik Wildros (S), Anette Rydell (S), Eric Ohlson (V), samt
Anders Thomsson/Lärarnas Riksförbund.
Beslut
•

Ärendet behandlas ånyo vid Nämndens sammanträde den 14 mars 2013.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
1:e vice ordf Tim Svanberg (C)
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Dnr 2013.28-179
§ 15 – Personal - Arbetsmiljöfrågor
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring situationen inom
barnomsorgen i Ronneby tätort. Situationen inom tätorten är bekymmersam. Den
20procentiga ökningen av 1-2åringar har ökat trycket inom förskolan.
--Förvaltningschefen, har på Nämndens uppdrag, påbörjat arbetet vad gäller
möjlighet till årsarbetstid inom förskolan.
---

Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK
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Dnr 2013.17-602
§ 16 – Kurser och konferenser
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting om deltagande vid årets
Skolriksdag den 6—7maj 2013 delgavs Nämndens ledamöter.
Förslag till beslut
Föreslogs att tre personer deltar vid Skolriksdagen och att Presidiet utses att delta.
Vid ev återbud har dessa möjlighet att utse ersättare för sig själva.
Beslut
•

Uppdrogs åt Presidiet att delta vid Skolriksdagen 2013. Vid ev återbud
utser dessa ersättare för sig själva.

_________

Exp:

Presidiet

Justeras

Utdragsbestyrkande

23(34)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2013-02-14

24(34)

Dnr 2013.30-600
§ 17 – Förvaltningschefens rapporter
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring det pågående arbetet vad
gäller den flygtekniska utbildningen.
Tidsplan och åtgärdsplan har framtagits för detta projekt. En ansökan har inlämnats
till Skolverket för begäran om uppstart av riksrekryterande flygtekniska utbildning.
Ordförande beslut har närslutits ansökan, vilken delgivits Nämnden. Projektledare
för Flygteknisk Utbildning är Bo Skandevall.
--Vidare informerade Förvaltningschef Tommy Ahlquist om det femåriga
arrendeavtalet vid Göholms Gård, som nu sagts upp av Stiftelsen Göholm och
Jordbrukssällskapet. Ronneby kommun har bestridit uppsägningen av kontraktet.
--Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade betr återbetalningen av den 12:e
månaden avseende barnomsorgsavgift. Ärendet har överklagats till
Förvaltningsrätten, där man tog beslut om upphävande av Kommunfullmäktiges
beslut gällande återbetalning.
--Kommunjurist Leona Öberg är förordnad
personuppgiftsombud för kommunen i sin helhet.

av

Datainspektionen

som

--Förvaltningschefen informerade därefter kort kring allvarlig incident/tillbud som
inträffat i samband med en fotbollsturnering på Gymnasieskolan Knut Hahn.
Eleverna har avstängts med omedelbar verkan.

Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Anette Rydell (S) och
Tim Svanberg (C).

Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr § 18 – Delgivningsärenden
2012.4 - 041
Yttrande från Skolledarförbundet, Lärarförbundet samt Lärarnas Riksförbund
med anledn av förslaget till internbudget för Utbildningsförvaltningen under
2013.
2012.4 - 041
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-12-12 (KF §359:2012);
Utredningsuppdrag från Kommunfullmäktige om införande av en dator på
elev, sk 1:1 lösningar.
2012.1 - 047
Skolverket: Omfördelning av statsbidrag till yrkesinriktad gymnasial
vuxenutbildning 202.
2013.4 - 047
Skolverket: Maxtaxa – fastställda bidragsramar för 2013.
2013.4 - 047
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för personalförstärkningar inom
elevhälsan 2013.
2013.4 - 047
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som
tillämpar maxtaxa. Budgetåret 2013.
2013.4 - 047
Information om ändringar i förordningen (2011:947) om gymnasial
lärlingsutbildning samt förordningen(2007:1349) om försöksverksamheten
med gymnasial lärlingsutbildning.
2013.4 - 047
Skolverket: Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning.
2013.4 - 047
Skolverket: Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
2013.4 - 047
Skolverket: Uppföljning av statsbidraget för basfärdigheterna läsa, skriva och
räkna.
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2013.4 - 047
Skolverket: Information om statsbidrag för maxtaxa mm år 2013.
2012.10 - 108
Synpunkter på omformulering av informationsmaterial betr SYO.
2013.34 - 108
Miljö- och Byggnadsförvaltningen: Tjänsteskrivelse ang klagomål på höga
ljudnivåer vid Parkdala förskola. (Dnr 2011.000552.811).
2013.13 - 114
Anmälan om försök till stöld 2012-12-24--2012-12-29 Sjöarpsskolan, BräkneHoby, Ronneby kommun. (K17848-12).
2013.13 - 114
Anmälan om skadegörelse 2013-01-04--2013-01-07
Johannishus, Ronneby kommun. (K442-13).

Listerbyskolan,

2013.13 - 114
Anmälan om skadegörelse 2013-01-01 Snäckebacksskolan, Ronneby, Ronneby
kommun. (K114-13).
2013.13 - 114
Anmälan om skadegörelse 2013-01-12 Kallingeskolan, Kallinge, Ronneby
kommun. (K755-13).
2013.13 - 114
Polisanmälan om skadegörelse 2013-01-04—2013-01-07 Listerbyskolan,
Listerby, Ronneby kommun. (K442-13).
2013.13 - 114
Polisanmälan
om
skadegörelse/klotter
2013-01-16—2013-01-17
Snäckebacksskolan, Ronneby, Ronneby kommun. (K1183-13).
2013.13 - 114
Polisanmälan om stöld av plåt 2013-01-14—2013-01-17 Hobyskolan, BräkneHoby, Ronneby kommun. (K868-13).
2013.13 - 114
Polisanmälan
om
skadegörelse/klotter
2013-01-17—2013-01-18
Snäckebacksskolan, Ronneby, Ronneby kommun. (K1241-13).

Justeras

Utdragsbestyrkande

26(34)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2013-02-14

2013.13 - 114
Polisanmälan om stöld 2013-01-21 Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby,
Ronneby kommun. (K1412-13).
2013.13 - 114
Polisanmälan
om
skadegörelse/klotter
2013-01-17—2013-01-18
Snäckebacksskolan, Ronneby, Ronneby kommun. (K1241-13).
2013.13 - 114
Polisanmälan
om
skadegörelse/klotter
2013-01-29—2013-01-30
Snäckebacksskolan, Ronneby, Ronneby kommun. (K1935-13).
2013.13 - 114
Polisanmälan om skadegörelse 2013-02-02 Gymnasieskolan Knut Hahn,
Ronneby kommun. (K2221:2013).
2013.13 - 114
Polisanmälan om skadegörelse genom klotter 2013-02-05-2013-02-06,
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun. (K2390:2013).
2013.13 - 114
Polisanmälan om skadegörelse genom klotter 2013-02-01-2013-02-04,
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun. (K2254:2013).
2012.12 - 121
Datainspektionen: Tillsyn enligt PUL – skyddade personuppgifter inom
skolan.
2013.25 - 121
Info ang Personuppgiftsombud för Ronneby kommun som helhet.
2012.8 - 169
Svarsskrivelse ang Rutiner och säkerhet vid skolans skolskjutsar.
2013.39 - 4123
Kontrollrapport
avseende
egenkontroll
Kallingeskolan, Skolområde Kallinge.

enligt

Livsmedelslagen,
2013.14 - 4132

Skogsstyrelsen: Meddelande om beslut avseende stöd till ädellövskogsbruk
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2013.14 - 4132
Jordbruksverket: Beslutsmeddelande om extra djuromsorg för suggor –
slututbetalning av ersättning för år 2012.
2013.14 - 4132
Jordbruksverket: Fullmakt – Rapportering av förflyttning av nötkreatur, får och
getter till slakt.
2012.45 - 600
Skolverket: Information om planering för karriärtjänster för lärare.
2012.54 - 600
Av Skolinspektionen begärt yttrande avseende anmälan ang skolsituationen för
fd elev vid Snäckebacksskolan i Ronneby kommun (Dnr 41:2012:4985).
(Närslutna bilagor sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och
Sekretesslagen).
2012.54 - 600
Begäran om yttrande avseende Anmälan ang skolsituationen för en elev vid
Kallingeskolan i Ronneby kommun. (Dnr 41-2012:5966). (Närslutna bilagor
sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen).
2012.54 - 600
Begäran om yttrande avseende Anmälan ang skolsituationen för en fd
grundskoleelev vid Kallingeskolan i Ronneby kommun. (Dnr 41-2012:5533).
(Närslutna bilagor sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och
Sekretesslagen).
2012.54 - 600
Skolinspektionen: Beslut betr uppföljning av beslut ang skolsituationen för
elev vid Snäckebacksskolan i Ronneby kommun.
2013.2 - 600
Avtal om nyttjande av lokaler i Bruket.
2013.6 - 600
Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter fr o m 2012-1227.
2013.16 - 600
Av Skolinspektionen begärt yttrande avseende anmälan ang skolsituationen för
elev vid Kallingeskolan i Ronneby kommun (Dnr 41-2013:91). (Närslutna
bilagor sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen).
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2013.16 - 600
Begäran om yttrande avseende Anmälan ang skolsituationen för en elev vid
Kallingeskolan i Ronneby kommun. (Dnr 41-2013:91). (Närslutna bilagor
sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen).
2013.16 - 600
Svarsyttrande avseende Anmälan ang skolsituationen för en elev vid
Kallingeskolan i Ronneby kommun. (Dnr 41-2013:91). (Närslutna bilagor
sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen).
2013.42 - 600
Information betr Skolverkets behörighetssystem för E-tjänster.
2013.15 - 601
Skolverket: Enkätstudie TALIS 2013.
2012.17 - 602
Uppföljning avseende utbildning "Att införa Barnkonventionen i det dagliga
arbetet" den 26-28 november.
2012.33 - 606
Protokoll från Utbildningsnämnden/Ordförandebeslut 2012-12-12,
Ronneby kommun. Sekretessbelagt elevärende.
2012.33 - 606
Av Skolinspektionen begärt yttrande avseende elevärende vid Kallingeskolan
F-6, Ronneby kommun med Dnr 41-2012:5476. (Närslutna bilagor
sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen).
2012.39 - 607
Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen: Beslut avseende ingiven
anmälan om kränkande behandling vid Fredriksbergsskolan, Ronneby
kommun. (Ärendet sekretessbelagt enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och
Sekretesslagen). Dnr 45-2012:5205.
2012.39 - 607
Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen: Beslut avseende ingiven
anmälan om kränkande behandling vid skola i Ronneby kommun. (Beslut:
BEO prövar inte ärendet). Dnr 45-2012:5464.
2013.33 - 607
Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen: Beslut avseende ingiven
anmälan om kränkande behandling vid Snäckebacksskolan, Ronneby kommun.
(Beslut: BEO prövar inte ärendet) Dnr 45-2012:4985.
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2012.33 - 607
Diskrimineringsombudsmannen: Lika rättigheter och möjligheter – förskolans
resp skolans ansvar.
2012.36 - 609
Extra föreningsstämma i NTA Produktion och Service Ek. för. (NTA PoS).
2012.3 - 610
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-12-12 (KF §355:2012);
Beslut om att fastställa Kostpolicy för Ronneby kommun.
2012.14 - 611
Email från Anders Pettersson ang flytt av elev.
2012.14 - 611
Skolinspektionen: Uppföljning av kvalitetsgranskning av Kunskapsbedömning
i grundskolans årskurs 1-3 vid Saxemara skola i Ronneby kommun.
2013.21 - 612
Gymnasieskolan Knut Hahn/F17 Kallinge: Infoblad ang utbildning som
flygtekniker.
2013.21 - 612
Försvarsmakten, Blekinge flygflottilj: F17 svar avseende tillgång lokaler för
Flygtekniskt program.
2013.21 - 612
Ansökan till Skolverket om riksrekryterande utbildning i gymnasieskolan.
2013.22 – 611, 2013.21 - 612
Upptäcktsfärd på Kreativum.
2012.11 - 617
Tjänsteskrivelse/Kompl till Kommunstyrelsen ang Hus Nr 7, Sjöarpsskolan,
verksamhetsbedömning.
2012.3 - 619
Svarsskrivelse till Aspero Friskolor AB Idrottsgymnasium: Begäran om besked
om hantering av löneökningar.
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2013.41 - 619
Skolinspektionen. Beslut avseende godkännande av Mikael Elias Gymnasium
AB som ny huvudman för den fristående Mikael Elias Gymnasium i
Karlskrona kommun.
2012.3 - 619
Skolinspektionen: Avslagsbeslut på ansökan om godkännande av Nordens
Teknikerinstitut AB som huvudman för gymnasieskola i Karlskrona kommun.
(Dnr 34-2012.5253)
2013.17 - 629
Informationsskrivelse/Inbjudan: ”Vill du bli senior i skolan?”
2013.5 - 630
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö (Målnr 3701-12) avseende
laglighetsprövning ang KF-beslut att barnomsorgsavgift som uttagits för en
extra månad 2012 ska återbetalas och finansieras via återbetalda AFA-medel
KF § 275/2012. (KF:s beslut upphävs.)
2013.5 - 630
Dom från Förvaltningsrätten i Växjö (Målnr 3564-12)
avseende
laglighetsprövning ang växeltjänstgöring i samband med KF-Beslut att
barnomsorgsavgift som uttagits för en extra månad 2012 ska återbetalas och
finansieras via återbetalda AFA-medel KF § 275/2012. (Överklagandet avslås.)
2013.5 - 630
Emailförfrågan ang Backsippans förskola.
2013.5 - 630
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2013-01-08, Ronneby kommun
(KS§11:2013);
Förskolan Backsippan, Listerby.
2013.10 - 655
Kommunal programprislista avseende 2013.
2013.10 - 655
Programkostnad friskolor 2013. Förslag till programprislista.
2013.10 - 655
Kommunal programprislista avseende 2013 - gymnasiesär.
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2012.16 - 670, 2012.30-871
Skogssällskapet: Uppsägning av jordbruksarrendeavtal per 2014:03-13
Göholm.
2013.3 - 670
Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne.
2013.3 - 871, 2013.3 - 670
Bestridande av uppsägning av arrendekontrakt.
2013.3 - 871, 2013.3 - 670
Arrendeavtal del av Göholm 1:1.
Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2012-12-10 Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.
Sölvesborgs kommun: Beslut avseende läsårstider 2013/2014 i Sölvesborgs
kommun för grundskola, förskoleklass och särskola.
Karlskrona kommun: Beslut avseende läsårstider 2013/2014 i Sölvesborgs
kommun för grundskola, förskoleklass och särskola.
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2013-01-08 (KS §31:2013);
Tidplan 2013 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete.
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2013-01-08 (KS §30:2013);
Besvarande av medborgarförslag från Daniel Häggander gällande möjlighet till
Idrottsprofil i Ronnebys högstadier.
Inbjudan från Ronneby kommun och Länsstyrelsen; till föreläsning avseende
”Tobaksfria ungdomar – en kraftsamling för förändring”.
Ordförandebeslut 2013-01-30, Utbildningsförvaltningen §1:2013: Ansökan om
uppstart av Flygteknisk Utbildning.
Inbjudan från Närpolisen i Ronneby och Utbildningsförvaltningen till
temakväll för föräldrar kring ämnena SMS – Internet – mobbning.
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KORt; Påminnelse gemensamt nämndsmöte i Olofström den 26/2 kl 17.3020.00.
Regeringskansliet: Kraftigt minskad byråkrati för lärare. Kraven på IUP
avskaffas helt i åk 6-9.
Regeringskansliet: Utökad undervisningstid i matematik (Prop. 2012/13:64).

__
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Dnr 2013.931-002
§ 19 – Delegationsärenden
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-12-14--2013-02-10;
samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2012-12-20—2013-01-10 och
Skolområde Kallinge 2012-12-17—2013-01-14 och Skolområde GyV 2012-1215—2013-01-16; cirkulerade under sammanträdet, - med stöd av erhållen
delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet.

_________
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