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Utbildningsnämnden 2013-02-14 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr  2013.9-041 

§ 20 – Strategi för Ronneby Kommuns skogsinnehav. Förslag.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist gav inledningsvis en kort historik av ärendet. 
Denne ref. till KF:s beslut §231:2006 om att Naturbruksgymnasiet skall ges 
förutsättningar att utveckla skogsutbildningen genom att kommunens 
produktionsskogar ställs i anspråk för ändamålet. Vidare behandlades motion om 
kommuner ska äga skog i Utbildningsnämnden 2010-04-22 (Hänv N§48:2010). 
 
Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, redogjorde för förslag till 
strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav. Strategin bygger på Peter Lindahls 
arbete. Ronneby kommun äger idag ca 2 000 ha skogsmark, vilken kan sägas vara 
indelad i fyra zoner. För produktionsskogen (Zon 3) har en skogsbruksplan 
upprättats 2010, vilken kontinuerligt revideras baserat på genomförda åtgärder. 
Därutöver finns Zon 1 som utgörs av Parkskog och tätortsnära skog, Zon 2 som 
utgörs av Rekreationsskog samt Karlsnäs friluftsanläggning samt Zon4 Sjöarps 
naturskog. Skogsskötseln i Zon 4 baseras på Länsstyrelsens ”Skötselplan Sjöarp 
2011”. 
 
Fyra övergripande och långsiktiga mål för kommunens skogsinnehav har 
framtagits;  

ο Tillgodose behovet av rekreationsskog 
ο Bevara och utveckla den biologiska mångfalden i skogsekosystemet 
ο Förvalta skogen så att en hög och varaktig tillväxt bibehålls, som kan ge en 

god ekonomisk avkastning 
ο Utgöra markreserv för ev framtida exploatering 

 
Vidare har tre mål inkl riktlinjer för det övergripande strategin för kommunens 
skogsinnehav framtagit; 

ο Sociala mål och riktlinjer 
ο Ekologiska mål och riktlinjer 
ο Ekonomiska mål och riktlinjer 

 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden; 
1. Antar föreliggande förslag till Strategi för Ronneby kommuns skogsinnehav 
2. Föreslår ett övertagande av produktionsskogens förvaltning till 

Naturbruksgymnasiet enligt strategin och i samband med detta övertagande 
också 

3. överför resurser motsvarande ”skogsförvaltartjänsterna” från Tekniska 
förvaltningen till Utbildningsnämnden. Summan beräknas uppgå till 250 
Tkr på helårsbasis. 
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Utbildningsnämnden 2013-02-14 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Christer Stenström 
(M) och Lars Saager (M. 

Beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar anta föreliggande förslag till Strategi för 
Ronneby kommuns skogsinnehav,  
föreslår ett övertagande av produktionsskogens förvaltning till 
Naturbruksgymnasiet enligt strategin och i samband med detta över-
tagande också 
överför resurser motsvarande ”skogförvaltartjänsterna” från Tekniska 
förvaltningen till Utbildningsnämnden. Summan beräknas uppgå till 250 
Tkr på helårsbasis. 

 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Roger Fredriksson, KS ordf 
Tommy Ahlquist, Fch Utbildningsförvaltningen 
Per Isaksson, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 
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Utbildningsnämnden 2013-02-14 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr  2013.9-041 

§ 21 – Uppföljning av budget febr 2013. Redovisning.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtagen budgetprognos för 
februari 2013, som visar en positiv avvikelse på + 610 Tkr. Förvaltningschefen 
uppger att ledningen är mycket kostnadsmedveten och att förutsättningarna för att 
klara budget är goda. Då ingångsvärdet 2013 är bättre än föregående år, är 
förutsättningarna  goda för att Budget 2013 ska klaras. 
 
Förvaltningschefen lyfter dock tre varningstecken för framtiden; 

1) Interkommunala ersättningar redovisar i dagsläget +644 Tkr, men detta kan 
förändras snabbt beroende på sökbilden. Positivt är att 19 sökande finns till 
industritekniska programmet. Negativt är däremot att endast åtta elever har 
sökt till naturvetenskapliga programmet. 

2) Ökat antal barn med sociala eller neuropsykiska problem som är i behov av 
särskilt stöd. 

3) Pg a hög arbetsbelastning ökande vikariekostnader inom förskolan. 
I nuläget finns enligt förvaltningschefen inget skäl till att vidta några åtgärder då 
budgeten är i balans. 
 
 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S), Rune Kronkvist (S), Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Lars 
Saager (M), Kerstin Johansson (FP)  och Saleh Sakhnini (C. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten  
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Dnr  2013.9-041 

§ 22 – Budget 2014-2015. Diskussion.  

 
Förvaltningschefen redogjorde för vad Utbildningsnämndens förslag till 
budgetunderlag ska innehålla, samt vilka åtgärder som kan vara aktuella vid en ev 
ramreduktion med 2% (motsvarar för UN:s del ca 11 Mkr).  
 
Förvaltningschefen uppger att för att en sådan kostnadsreduktion ska vara möjlig 
under 2014, måste omedelbara åtgärder vidtas. Denne är inte helst säker på att 
kostnaderna kan nedbringas så mycket under 2014, även om omedelbara åtgärder 
sker. Beslut gällande ramreduktion, som tas i Kommunfullmäktige i december 
2013 kan möjligen få full effekt först 2015.  
 
En ev effektuering av beslutet om ramreduktion kommer att få stora konsekvenser 
för utbildningsverksamheten i Ronneby kommun. 
 
Exempel på åtgärder som kan bli nödvändiga; 

• Förändringar i personaltätheten, alla personalkategorier 
• Förändringar i organisationen, skolsammanslagningar 
• Förändringar av KulturPedagogiskt Centrum 
• Förändringar i gymnasiestrukturen, nedläggningar av program 
• Förändringar i administrationen 
• Förändringar elevhälsan 
• Ej uppstart av flygtekniskt gymnasium 
• Översyn av alla övriga kostnader, ”osthyvel” 
• Ej söka statsbidrag till olika aktiviteter, även om vi får statsbidrag så 

  kostar det arbetstid för de medarbetare som blir engagerade
 ”Egeninsats” 

• Översyn pedagogiska luncher 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist efterfrågade Utbildningsnämndens vägledning. 
 
Från Utbildningsnämndens sida framkom förslag på översyn av externa hyror 
samt avyttring av lokaler. Föreslagna åtgärdspunkter såsom bl a elevhälsan, 
personal och nedläggning av gymnasieprogram bör ej röras enligt Nämnden. 
 
Ett hårt tryck noteras inom förskolorna i Ronneby östra, Ronneby västra och 
Kallinge förskolor, där läget inte uppges vara under kontroll. Den 20procentiga 
ökningen av 1-2åringar har ökat trycket inom förskolan. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår en satsning på förskolan 2014, där 
man återgår till en personalnivå motsvarande 2010. Enligt framtagen statistik 
framgår att det år 2010 fanns 215,1 tj jmf med 197,9 tj år 2013. Dvs det saknas 17 
tjänster vilket motsvaras av 7 Mkr. Likaså att arbeta för medel till 
kompetensutbildning samt förstärkning av specialpedagoger i verksamheten. 
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Ordföranden Tim Svanberg (C) uppmanar Utbildningsnämndens ledamöter att 
diskussionen återförs till partigrupperna för vidare diskussion. 
 
Vid Utbildningsnämndens sammanträde i april kommer arbetsmaterial att delges 
Nämndens ledamöter. Ett extra budgetsammanträde hålls sedan i 
Utbildningsnämnden den 25 april 2013. 
 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S), Saleh Sakhnini (C), Stefan Österhof (S), Rune Kronkvist (S) och Kjell 
GG Johansson (M). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten FK 
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Dnr  2013.24-610 

§ 23 – Utbildningsnämndens Internkontrollplan 2013. Förslag.  

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till internkontrollplan för 
Utbildningsnämnden 2013, utifrån de av Nämnden föreslagna processområdena. 
 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S) och  Åsa Evaldsson (M). 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås anta föreliggande förslag till internkontrollplan för 
Utbildningsnämnden 2013. 

Beslut 

• Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2013 antages. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Fch Tommy Ahlquist 
Bitr Fch Inger Hjort 
Samtl chefer Utbildningsförvaltningen 
Samtl assistenter Utbildningsförvaltningen FK 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(25) 
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Dnr  2013.32-600 

§ 24 – Besvarande av motion från Johannes Chen (KD) om utökning 
av vaktmästare vid skolorna. Förslag.  

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över motion 
från tjg. ersättare Johannes Chen (KD) om utökning av vaktmästare vid skolorna. 
 
Då en översyn, på uppdrag av kommunledningen, just nu pågår av hela kommunens 
vaktmästarorganisation, är det i dagsläget inte möjligt att yttra sig om kommande 
förslag.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag till yttrande och 
antar det som sitt eget. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog 2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S). 
 

Beslut 

• Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande av motion 
om utökning av vaktmästare vid skolorna. 

 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Inger Hjort, Bitr Förvaltningschef 
Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef 
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Dnr  2013.5-630 

§ 25 – Detaljplan Hulta förskola. Yttrande.  

 
Byggprojektledare William Lavesson och arkitekt Ziad Bico förevisade Detaljplan 
för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 mfl, vilken genomgicks och kommenterades. 
Likaså delgavs nämndsledamöterna plankarta och planbeskrivning avseende Hulta 
förskola. 
 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över detaljplan 
avseende Hulta förskola. I yttrande tas läget för förskolan, miljöförutsättningarna och 
placeringen av grusplanen/fotbollsplan upp. 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås ställa sig bakom framtaget förslag till yttrande över 
detaljplanen för del av Hulta 2:115, Eternellen 1 avseende Hulta förskola. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Jan-Eric 
Wildros (S) och Lova Necksten (MP). 

Beslut 

• Utbildningsnämnden bifaller förslag till yttrande över detaljplanen för del 
av Hulta 2:115, Eternellen 1 avseende Hulta förskola. 

 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
William Lavesson, byggprojektledare 
Ziad Bico, arkitekt 
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Dnr  2013.5-630 

§ 26 – Backsippans förskola och Sjöarp Hus 7. Information.  

 
Byggprojektledare William Lavesson och arkitekt Ziad Bico informerade 
nämndsledamöterna kring utförandet av Backsippans nya förskola. 
Markförberedande arbeten påbörjas i slutet av maj månad. Byggstarten beräknas till 
efter semestern. Förskolan beräknas stå klar till juni 2014. 
 
Vidare informerade byggprojektledare William Lavesson och arkitekt Ziad Bico 
informerade kring uppförandet av permanenta paviljonger till Sjöarp. William 
Lavesson informerade kring problematiken med Hus 7, Sjöarp. Planskiss och 
tidsplan delgavs nämndsledamöterna. Den aktuella paviljongen kommer att 
anpassas till verksamheten vid Sjöarp. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S) och Lars Saager (M). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, Fch 
William Lavesson, byggprojektledare 
Ziad Bico, arkitekt 
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Dnr  2013.46-761 

§ 27 – Rapport avseende förekomst av alkohol och droger inom 
ungdomsgymnasiet.  

 
Kurator Jan Krzyzanowski delgav nämndsledamöterna lägesrapport kring 
förekomsten av alkohol och droger inom ungdomsgymnasiet. Av sammanställningen 
framgår att antalet elever som misstänkts nyttja narkotika uppgår till ca 20—25 st; 
därav har ca 10—12 elever lämnat positiva prov. 
 
En negativ trend märks då en liberalare syn på narkotika har medfört en markant 
ökning av elever som tar droger. Med narkotika menas i detta sammanhang hasch, 
cannabis eller spice.  
 
Samverkan med socialtjänst och polis sker. Förebyggande arbete i skolan; där 
skolsköterskan ger information om drogmissbruket till samtliga elever och bl a 
föreläsningar hålls. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att en satsning kommer att ske under 
hösten för att aktivt motverka att rökning sker på skolgårdarna. (Skolan betecknas 
som privat område och ingen allmän plats.) 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Lars 
Saager (M), Jan-Erik Wildros (S), Christer Stenström (M) och Saleh Sahknini (C). 
 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 

_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Fch Tommy Ahlquist 
Kurator Jan Krzyzanowski 
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Dnr  2013.15-601 

§ 28 – Enkätresultat  Förskolan (föräldrar) och Grundskolan år 3 och 6 
(elever/föräldrar). Redovisning.  
 
Kvalitetssamordnade Ingrid Hansson redogjorde för resultaten från föräldraenkäten 
avseende Trivsel i förskolan ht 2012.  En relativt hög svarsfrekvens jmf med 
tidigare enkätundersökningen redovisas, antalet föräldrar som besvarade enkäten 
uppgick till 47,9 %. Utbildningsnämndens ledamöter ansåg dock att 
svarsfrekvensen endock var låg. 
Ur det resultat som sammanställts lyftes ett urval fram. Knappt 41% av barnen är i 
förskolan 31-40 tim; knappt 23 % är i förskolan mer än 41 timmar. Nästan 96 % av 
föräldrarna uppger att deras barn trivs i förskolan, medan 85% säger att barnets 
språkutveckling stimuleras på förskolan. 48% av föräldrarna höll med om 
påståendet att det är lagom antal barn i barnets barngrupp (2011 var motsvarande 
siffra 57 %). 
 
Vidare delgavs nämndsledamöterna ett urval av resultaten från skolenkäterna Hälsa 
och trivsel i åk 3 och 6 ht 2012. Svarsfrekvensen var för eleverna i åk 3 hela 97 % , 
medan svarsfrekvensen för eleverna i åk 6 uppgick till 95%. Av det urval som 
presenterades för nämndsledamöterna, kan nämnas att andelen elever som ansåg sig 
få tillräcklig hjälp av lärarna uppgick till 95% i åk3, och 94% i åk 6. 
 
Slutligen informerades kring resultaten från Ungdomsstyrelsens sk LUPP-enkät för 
elever i åk 8 på grundskolan och elever år 2 på gymnasiet. Av eleverna i åk 8 
uppgav 85% att de inte hade blivit mobbade eller utfrysta det senaste halvåret. För 
gymnasieeleverna år 2 uppgick samma svar till 91%.  
En mer övergripande redovisning av LUPP-enkäten kommer att ske vid nästa 
nämndssammanträde, då Folkhälsosamordnare Sofie Ceder kommer att redogöra 
för resultaten. 
 
I anslutning till denna paragraf, framförde ordförande Tim Svanberg (C) ett tack för 
Ingrid Hansson insatser i utbildningsverksamheten, då Ingrid Hansson inom kort 
slutar sin anställning pga pensionering. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Åsa Evaldsson (M), Lova Necksten 
(MP), Jan-Erik Wildros (S), Rune Kronkvist (S) och Lars Saager (M). 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Kvalitetssamordnare Ingrid Hansson 
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Dnr  2013.15-601 

§ 29 – Inrättande av kompetensråd. Förslag.  

 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) redogjorde för förslag om inrättande av 
kompetensråd. Syftet är att löpande föra en dialog om hur kompetensbehovet ser ut 
och hur skolan kan anpassa sina utbildningar för att möta morgondagens behov inom 
olika områden.  

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Kerstin 
Johansson (FP), Åsa Evaldsson (M), Jan-Eric Wildros (S), Saleh Sakhnini (C), 
Stefan Österhof (S) och Kjell GG Johansson (M. 

Yrkanden 

1.e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall på sitt förslag till inrättande av 
kompetensråd. 
 
Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) yrkar avslag på förslaget samt vill ha 
yrkandet skriftligt till protokollet. 
 
”Tim har lagt ett förslag om kompetensråd. Jag tycker idén i sig är bra men det är att 
uppfinna hjulet en gång till. Det finns redan ett sådant forum i kommunen. Den 
lokala styrgruppen för TC har just den funktionen som Tim efterlyser. Om man anser 
att det inte funkar idag så är det styrgruppen man ska utveckla genom att exempelvis 
inkludera rätt aktörer och inte uppfinna en ny grupp. Som stöd finns det dessutom 
programråd som kopplar ihop skola och näringsliv. Saknas det programråd för något 
program så ligger det i skolans intresse att själva bilda det.” 
 
Nämndsledamot Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall på förslaget, samt lägger ett 
tilläggsyrkande om att representanterna från näringslivet blir lika många som 
administratörerna/politikerna etc i kompetensrådet. 
 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen. 
 
Nämndsledamot Kjell GG Johansson (M) yrkar avslag på förslaget. 

Propositionsordning 

 
Ordföranden Tim Svanberg (C) ställer samtliga yrkande mot varandra.  
 
Ordföranden Tim Svanberg (C) ställer sitt förslag till inrättande av kompetensråd 
mot Kerstin Johanssons (FP) yrkande om avslag. 
 
Vid ett ja till inrättande av kompetensråd, bifalls Åsa Evaldssons (M) 
tilläggsyrkande.  
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Vid ett nej faller tilläggyrkandet och Jan-Eric Wildros (S) yrkande om att hänskjuta 
ärendet till Kommunstyrelsen bifalles. 
  
Ordföranden finner att Nämnden beslutat bifalla Tim Svanbergs (C) förslag till 
inrättande av kompetensråd. 
 
Omräkning begärs. 
 
De som biträder yrkande från 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) om att inrätta 
kompetensråd röstar ja och den som är emot ett inrättande röstar nej. 
 
Vid ett ja har Nämnden bifallit Tim Svanbergs (C) förslag om inrättande av 
kompetensråd, samt bifallit Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande. 

Omröstningsresultat 

Beslutande Ja Nej 
Tim Svanberg, ordf. (C) X 
Kjell GG Johansson (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Kent Karlsson, (M) tjg.ers  X 
Åsa Evaldsson (M) X 
Saleh Sakhnini (C) X 
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers  X 
Lars Saager, (M) tjg.ers X 
Björn Brink (SD), tjg.ers   X 
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)  X 
Anette Rydell (S)  X 
Rune Kronkvist (S)  X 
Stefan Österhof (S)   X 
Benny Ohlsson (S), tjg.ers  X 
Lova Necksten (MP), tjg.ers  X 
 
Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej-röster. 
 
Ordföranden finner att Nämnden beslutat att ärendet hänskjuts till 
Kommunstyrelsen i enlighet med Jan-Eric Wildros (S) yrkande. 
 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 

Beslut 

• Utbildningsnämnden beslutar hänskjuta ärendet om inrättande av 
kompetensråd till Kommunstyrelsen för beslut. 

 
 
 
 
_________ 
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Exp:  

Kommunstyrelsen 
Roger Fredriksson, KS ordf 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf UN 
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf UN 
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Dnr  2012.31-002 

§ 30 – Förslag till rev delegationsordning för Utbildningsnämnden.  

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till reviderad 
delegationsordning för Utbildningsnämnden, avseende vuxenutbildningen. 
Kompletteringen avser rätten att fullfölja utbildningen mm samt utredning vid 
avstängning. 
 

Beslut 

• Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till reviderad 
delegationsordning för Utbildningsnämnden 2013. 

 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
Utbildningsnämndens ledamöter/ersättare  
Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen 
Samtliga assistenter Utbildningsförvaltningen 
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 Dnr 2013.28-026 

§ 31 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamöterna framtagen statistik 
över sjukfrånvaron inom Utbildningsförvaltningen. Totalt har sjukfrånvaron 
sjunkit. Sjukfrånvaron har ökat för män medan den minskat för kvinnor. 
Långtidssjukfrånvaron (över 60 dgr) har totalt sett även den sjunkit. 
 
Från Previa uppges att antalet telefonsamtal och besök är färre under sista halvåret. 
Sjukfrånvaron inom Utbildningsförvaltningen är lägre än jmf med kommunen 
totalt. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Christer 
Stenström (M) och Rune Kronkvist (S).  

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK 
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Dnr 2013.17-602 

§ 32 – Kurser och konferenser 

 
Några kurser och inbjudningar hade inte inkommit till Utbildningsnämndens 
sammanträde. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
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Dnr 2013.30-600 

§ 33 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade från seminariedagar med Lokala 
Brottsförebyggande Rådet och möte med samtliga chefer inom 
Utbildningsförvaltningen, där information kring den övergripande planen mot 
kränkande behandling givits. Planen markerar att Ronneby kommun inte accepterar 
någon form av kränkningar.  
Det är en angelägenhet för alla att ta del av planen, samt att ingen ska acceptera att 
bli kränkt på arbetet. Det finns en skyldighet för personalen att vid varje tillbud eller 
incident upprätta en incidentrapport. Klagomålsrutiner har också framtagits.  
Under våren kommer Skolinspektionen att titta på ur man arbetar med detta ute i 
verksamheterna.  

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Tim Svanberg (C), nämndsledamöterna Lars 
Saager (M), Anette Rydell (S),  Åsa Evaldsson (M) och Lova Necksten (MP). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Dnr - 

§ 34 – Delgivningsärenden 

 
2013.9 -  041,2013.4-047 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2013-02-28, Ronneby 
Kommun (N §52:2013);

2012.1 -  047 

 Beslut om tilläggsanslag för Utbildningsnämnden 
och investeringsanslag till Tekniska Förvaltningen. 

Skolverket: Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna. 

 

2012.1 -  047 

Skolverket: Förstärkning av basfärdigheterna läsa skriva räkna (SFS 
2008:754). Uppföljning bidragsåret 2012. 

 

2013.4 -  047 

Skolverket: Uppföljning av statsbidrag för försöksverksamheten med 
gymnasial lärlingsutbildning läsåret 2011/2012. 

 

2013.4-047 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2013-02-28, Ronneby 
Kommun (N §51:2013);

 

 Beslut om beviljande av tilläggsanslag för 
Utbildningsnämnden samt löneökningskompensation för de fristående 
verksamheterna. 

2013.4 -  047 

Ansökan/rekvisition av statsbidrag för Lärarlyftet II, våren 2013. 

 

2013.4 -  047 

Skolverket: Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan 2013. 

 

2013.34 - 108 

Skrivelse ang Bullermätning vid Parkdala förskola. 
 

2013.13 -  114 

Polisanmälan om skadegörelse 2013-02-10, Kallingeskolan, Ronneby 
kommun. (K2666:2013). 
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2013.13 -  114 

Polisanmälan om skadegörelse 2013-02-05--2013-02-06, Fredriksbergsskolan, 
Ronneby kommun. (K2448:2013). 

 

2013.13 -  114 

Polisanmälan om skadegörelse 2013-02-08-2013-02-10, Kallingeskolan, 
Ronneby kommun. (K2636:2013). 

 

2013.13 -  114 

Polisanmälan om skadegörelse 2013-02-15--2013-02-18, Skogsgårdsskolan, 
Ronneby kommun. (3023:2013). 

 

2013.13 -  114 

Polisanmälan om skadegörelse 2013-01-24--2013-01-25, Snäckebacksskolan, 
Ronneby kommun. (K1681:2013). 

 

2013.47 -  149 

Region Blekinge:  Blekingestrategin 2014-2020 – Attraktiva Blekinge. 
 

2013.14 -  4132 

Ansökan om hastighetsbegränsning utför Blekinge Naturbruksgymnasium. 

 

2012.23 -  600 

Helena Augustsson (MP), ersättare Utbildningsnämnden: Begäran om 
entledigande med omedelbar verkan. 

 

2013.6 -  600 

Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter fr o m 2013-03-
04. 

 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Uppföljning av beslut om kränkande behandling vid 
Snäckebacksskolan i Ronneby kommun. 

 

2013.23 -  600 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2013-02-28, Ronneby 
Kommun (N §41:2013); Anhållan om entledigande från uppdrag som 
ersättare i Utbildningsnämnden, Helena Augustsson (MP) samt nyval. 
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2013.27 -  606 

Protokollsutdrag från ordförandebeslut 2013-02-15, Utbildningsnämnden 
(Nordf §2:2013);

 

 Elevärende. Beslut om förlängd avstängning. (Ärendet är 
sekretessbelagt enligt 23 Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen). 

2013.27 -  606 

Protokollsutdrag från ordförandebeslut 2013-02-15, Utbildningsnämnden 
(Nordf §3:2013);

 

 Elevärende. Beslut om förlängd avstängning. (Ärendet är 
sekretessbelagt enligt 23 Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen). 

2013.27 -  606 

Protokollsutdrag från ordförandebeslut 2013-02-15, Utbildningsnämnden 
(Nordf §4:2013);

 

 Elevärende. Beslut om förlängd avstängning. (Ärendet är 
sekretessbelagt enligt 23 Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen). 

2012.3 -  610 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2013-02-28, Ronneby 
Kommun (N §60:2013);

 

 Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamot Monika Lindqvist (S) angående Äventyrsförskola 
och Äventyrsfritids. 

2013.44 -  610 

Skrivelse till Tekniska Förvaltningen ang lokalbehov i Listerbyskolan. 
 

2012.5 -  630 

Mail från Louise Bergenrup ang Familjedaghemmet Luvan. 

 
2013.5 -  630 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2013-02-28, Ronneby 
Kommun (N §50:2013);

 

 Beslut om nya tillämpningsregler för 
barnomsorgstaxa 2013. 

2013.11 -  617 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2013-02-28, Ronneby 
Kommun (N §49:2013);

 

 Omdisponering av medel gällande paviljongerna på 
Hobyskolan och Sjöarp Hus 7. 

2013.40 - 871 

Bestridande av faktura nr 34000031. Göholms gård. 
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2013-01-31, Ronneby 
Kommun (KF §34:2013); Besvarande av medborgarförslag från Bengt 
Mauritzson gällande den nya politiska ledningen – Alliansen – ska verka för att 
nämnders sammanträden blir offentliga, öppna för kommunens invånare. 
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Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden 2013-02-14, Ronneby 
Kommun (N §7:2013);

 

 Fastställande av plan för ekonomiarbetet 2013. 
Förslag till ekonomiplan. 

 
 
_________ 
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Dnr 2013.931-002 

§ 35 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2013-02-25; samt 
Skolområde Kallinge 2013-02-18—2013-02-27 och Skolområde GyV 2013-01-
29—2013-03-06; cirkulerade under sammanträdet, - med stöd av erhållen 
delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. 
 
 
_________ 
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