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Dnr  2013.41-619 

§ 36 – Ansökan från Jensen Education College AB om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun. 
Yttrande.  

 
Bo Skandevall, projektledare KORt, redogjorde för förslag till yttrande avseende 
ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola från Jensen 
Education College AB. Yttrandet har framtagits i enlighet med av Skolverket framtagna 
direktiv. 
 
I yttrandet anförs att KORt-kommunerna har försökt anpassa sin organisation pg a det 
fortsatt minskande antalet elever, genom att reducera antalet utbildningsplatser. I det 
läget tycks det vara onödigt att utöka mängden utbildningsplatser inom 
samhällsvetenskapsprogrammet. 
 
Av ansökan i övrigt framgår en pedagogisk vision som ska drivas enligt den nationella 
läroplanen, vilket innebär att den sökta verksamheten och inriktningarna inte tillför 
regionen något nytt. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Ronneby Kommun (Kommunstyrelsen) avstyrker ingiven ansökan från 
Jensen Education College AB om statlig tillsyn och rätt till bidrag. 

Beslut 

• Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till tjänsteutlåtande och 
föreslår Kommunstyrelsen att avstyrka ingiven ansökan om bidrag och tillsyn 
avseende Jensen Education College AB. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Roger Fredriksson, KS ordf 
Bo Skandevall, projektledare KORt 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
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Dnr  2013.21-612 

§ 37 – Flygtekniskt gymnasium i Ronneby. Lägesrapport.  

 
Bo Skandevall, projektledare KORt, delgav Utbildningsnämndens ledamöter 
lägesrapport avseende eventuell uppstart av flygteknisk gymnasieutbildning i Ronneby 
kommun. Information delgavs betr den treåriga tekniska utbildningen med 
högskolebehörighet; dess utformning, kvalitets- och säkerhetskrav. 
 
Vidare informerade Skandevall från studiebesök på Klippans flygtekniska gymnasium 
(FLC). Intresse har framförts för utbildningssamverkan mellan Klippan och Ronneby. 
 
En budgetsammanställning har framtagits för lå 2013/2014 tom lå 2018/2019. Beräknat 
utfall åren 2014-2108, liksom investeringsplanering delgavs. Positivt resultat beräknas 
från lå 2018/2019. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S) och Erik Ohlsson (V). 

Beslut 

• Rapporten tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Bo Skandevall, projektledare KORt 
Tommy Ahlquist, Fch 
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Dnr  2013.9-041 

§ 38 – Uppföljning av budget mars 2013. Redovisning.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten framtagen 
budgetprognos för februari 2013, som visar en positiv avvikelse på + 640 Tkr. Vidare 
delgavs sammanställning över interkommunala kostnader och ersättningar. 
 
Då ingångsvärdet 2013 är bättre än föregående år, är förutsättningarna  goda för att 
Budget 2013 ska klaras. En fördjupad redovisning kommer att ske efter 
budgetuppföljning skett för Tertial 1. 
 
Förvaltningschefen lyfter dock tre varningstecken för framtiden; 

1) Interkommunala ersättningar redovisar i dagsläget +2400 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 Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S), Tim Svanberg (C), Kathrin Nilsson (KD) och Krister Stenström (M). 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten FK 
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Dnr  2013.9-041 

§ 39 – Budget 2014-2015. Diskussion.  

 
Ordförande Lennarth Förberg (M) påminde inledningsvis om det extra arbetsmöte som 
inplanerats för Utbildningsnämnden den 25 april 2013 kring budget 2014-2015. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Utbildningsnämndens ledamöter förslag till 
tidplan, vilken genomgicks och kommenterades. Kommunfullmäktiges anvisningar och 
direktiv över budgetunderlagets innehåll (se nedan) kommenterades; 
 

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) 

 
En fördjupad genomgång av budgetförslaget kommer att ske i samband med de 
budgetdiskussioner som förs den 25/4 i Utbildningsnämnden. Utskick har inför 
arbetsmötet  den 25/4  skett till nämndsledamöterna av handlingar som ska betraktas 
som arbetsmaterial.  
 
Vidare kommenterades inkommen skrivelse från rektor Johanna Månsson ang förslag 
till åtgärder för utvecklingen av SFI. Detta kommer också att diskuteras närmare under 
arbetsmötet den 25/4 då detta är en budgetfråga. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordf Jan-Erik 
Wildros (S). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten FK 
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Dnr  2013.45-624 

§ 40 – Förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016. Yttrande.  

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till yttrande avseende 
Folkhälsopolicy i Ronneby kommun.  
 
Avsikten med policyn är att den ska visa på utvecklingsbehov inom folkhälsoområdet 
och vara ett stöd ”för nämndernas, bolagens och förvaltningarnas planering vid årliga 
verksamhetsplaner och beskriva hur intentionerna i Folkhälsopolicyn kan uppnås.” 
Policyn är indelad i tredelar; utgångspunkter, insatsområden samt hur policyn ska 
genomföras. I allt väsentligt anses policyn relevant, utgångspunkter och insatsområden 
är definierade och bottnar i faktiska konstateranden avseende nuläget i kommunen. 
 
Bitr Fch Inger Hjort betonar att i allt väsentligt är de frågor som tas upp i föreslagen 
Folkhälsopolicy för Ronneby kommun, reglerade statligt inom utbildnings-
verksamheten. 

Förslag till beslut 

 
Sammanfattningsvis:  

• I allt väsentligt ser vi policyn som relevant, utgångspunkter och insatsområden 
är definierade och bottnar i faktiska konstaterande avseende nuläget i 
kommunen. 

• Behovet av stöd och samordning från kommunledningens resurser inom 
folkhälsoområdet är av avgörande betydelse. 

• Resurser för omvärldsbevakning och kompetensutveckling måste avsättas för att 
”tilldelat ansvar” ska vara möjligt att utföra för de som utpekas som aktörer på 
”skolarenan” 

• För policyns genomförande ser vi det som väsentligt för framgången i arbetet 
med samordning av kommunledningsförvaltningens resurs i folkhälsofrågor. 

• Vi ställer oss tveksamma till ett särskilt Folkhälsobokslut och föreslår att 
kommunens övergripande mål omarbetas i riktning mot prioriterade 
folkhälsomål i de delar som anses viktiga. 

 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag till yttrande och 
antar det som sitt eget. 
 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder förtydligade ang Folkhälsobokslut, att det är 
Folkhälsorådet, och inte varje nämnd som man kan förledas tro, som ansvarar för 
Folkhälsobokslutet. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S), Kjell GG Johansson (M) och Stefan Österhof (S). 
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Yrkanden 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande, 
men föreslår att sista punkten i beslutssammanfattningen tas bort. 

Beslut 

• Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande enligt nedan; 
o I allt väsentligt ser vi policyn som relevant, utgångspunkter och 

insatsområden är definierade och bottnar i faktiska konstaterande 
avseende nuläget i kommunen. 

o Behovet av stöd och samordning från kommunledningens resurser inom 
folkhälsoområdet är av avgörande betydelse. 

o Resurser för omvärldsbevakning och kompetensutveckling måste 
avsättas för att ”tilldelat ansvar” ska vara möjligt att utföra för de som 
utpekas som aktörer på ”skolarenan” 

o För policyns genomförande ser vi det som väsentligt för framgången i 
arbetet med samordning av kommunledningsförvaltningens resurs i 
folkhälsofrågor. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Inger Hjort, Bitr Förvaltningschef 
Sofie Ceder, Folkhälsosamordnare 
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Dnr  2013.5-630 

§ 41 – Tillämpningsregler, barnomsorgstaxan, enligt direktiv från 
Kommunfullmäktige. Förslag.  

 
Kommunfullmäktige fattade 2013-02-28 beslut om nya tillämpningsregler för 
barnomsorgstaxan. Beslutet innebar dock att Utbildningsnämnden senast i juni 2013 
skulle återkomma med förslag på justeringar av formuleringarna avseende punkt j) i 
avgiftsreglerna samt punkt 12 i taxans tillämpningsregler. 
 
Punkt j) i avgiftsreglerna föreslås få följande nya formulering; 
”Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift.” 
 
Punkt 12 i tillämpningsreglerna föreslås få följande nya formulering; 
”Taxan tillämpas fortlöpande. Det innebär att vid uppsägning av plats debiteras för tid i 
mellanperioden, om denna understiger 90 dagar från sista placeringsdatum till nytt 
placeringsdatum för barnet. I särskilda fall kan prövning av avgiften föras enligt 
avgiftsregel h).” 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till justering av rubr 
formuleringar av reglerna för barnomsorg samt att hemställa till Kommunfullmäktige 
om att fatta beslut i frågan. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric 
Wildros (S), Erik Ohlsson (V) och Kristoffer Sjölander (FP). 

Beslut 

• Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till justering av punkt j) i 
avgiftsreglerna, samt punkt 12 i tillämpningsreglerna. 

• Utbildningsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige att fatta beslut i 
frågan. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunfullmäktige 
Roger Fredriksson, KS ordf 
Inger Hjort, bitr Fch 
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Dnr  2013.35-609 

§ 42 – LUPP:n åk 8 och gymnasiets åk 2. Redovisning.  

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder redogjorde för sammanställda resultat från 
LUPP:enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). I Ronneby riktades hösten 
2012 enkäten till de elever som gick i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på 
gymnasiet. Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, situationen i skolan, 
inflytande, arbete, hälsa, trygghet och vilka framtidsplaner unga i kommunen har. 
 
Ett urval av resultatet i det omfattande  materialet avi denna rapport, redovisades för 
Utbildningsnämndens ledamöter. En uppföljning av varje LUPP kommer att ske på 
varje skola. Ronneby har tidigare genomfört enkäten år 2005 och år 2008. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim 
Svanberg (C), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S), Krister Stenström (M), 
Kristoffer Sjölander (FP), Silke Jacob (C) och Saleh Sakhnini (C). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 
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Dnr  2013.5-630 

§ 43 – Ändrad inriktning gällande Familjecentral i Kallinge. Information.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis kring historiken i ärendet. 
Samverkansarbetet startade år 2008 mellan Familjecentralen Räven i Kallinge, Förskole- 
och Grundskolenämnden, Socialnämnden, Landstinget och Migrationsverket. Såväl 
tidigare Förskole- och Grundskolenämnden, som Socialnämnden, har begärt 
investeringsmedel inför uppstarten av verksamheten 2008.  
 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder informerade kring Familjecentralen/Familjens Hus 
Räven och den verksamhet som bedrivits i Kallinge. Pg a frånvaron av mödrahälsovården 
kom verksamheten att benämnas Familjens Hus istället för Familjecentralen. En 
uppföljning genomfördes år 2010 där brister och behov framkom. 
 
Eftersom det i nuläget inte finns resurser att bedriva verksamhet enl uppsatta mål utifrån 
Familjens Hus, föreslås att samverkan med utgångspunkt från Familjens Hus Räven i 
Kallinge ska upphöra. Istället har ett ”förslag till förebyggande verksamhet i samverkan 
samt kring familjer med barn i riskzon” framtagits.  
 
Förslaget består av tre delar; 

• Regelbundna nätverksträffar med socialtjänsten, barnahälsovården och 
förskolans specialpedagoger. 

• Spridning av socialtjänstens serviceinsatser via förskola/skola och mödra- och 
barnhälsovården. 

• Utveckling av föräldrastöd. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 

_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Sofie  Ceder, Folkhälsosamordnare  
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Dnr  2013.31-002 

§ 44 – Nämndens vidaredelegation i anställningsärenden; gällande 
punkterna 2.9, 2.10, KS delegation. Förslag.  
 
Kommunstyrelsen har den 5 mars 2013 (KS §288:2013) beslutat om ny 
delegationsordning att gälla fr o m den 1 april 2013. 
 
Punkterna 2.9 (inrättande av fast tjänst) och 2.10 (indragning av fast tjänst) har 
Nämnden som delegat och kan vidaredelegeras till förvaltningschef enligt 
delegationsordningen. 
 
Med anledning härav bör Utbildningsnämndens delegationsordning revideras betr rubr 
punkter och vidaredelegeras till förvaltningschefen. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden vidaredelegerar besluten enligt Kommunstyrelsens 
delegationsordning p 2.9 och p 2.10 till förvaltningschefen, samt att 
Utbildningsnämndens delegationsordning föreslås reviderad i dessa två punkter 
avseende anställningar fr o m beslutets datum. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordförande Jan-
Erik Wildros (S). 

Yrkande 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) inger skriftligt yrkande enligt nedan; 
 
”Nämnden föreslås delegera till förvaltningschef att besluta om inrättande och 
indragning av pedagogiska tjänster såsom lärare, förskollärare, barnskötare, 
elevassistenter. Dessa beslut skall hålla sig inom av nämnden fastställd internbudget för 
pedagogisk personal. Därför behöver nämnden se över internbudgeten avseende 
personalkostnader så att det tydligt framgår hur mycket personalresurser det finns avsatt 
till dessa tjänster. Nämnden skall senast vid juni månads sammanträde behandla den 
uppdelade personalbudgeten. Inrättande och indragning av övriga tjänster föreslås ligga 
kvar på nämndens ansvar. Vid förändring av det totala antalet tjänster skall 
budgetkonsekvensen redovisas.” 
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar bifall på föreliggande förslag avseende 
nämndens vidaredelegation i anställningsärendena; gällande punkterna 2.9 och 2.10 i 
KS delegation. 
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Propositionsordning 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer de båda yrkandena emot varandra och finner 
att Nämnden bifallit ordförandens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
De som biträder yrkande från ordförande Lennarth Förberg (M) om bifall till förslag 
avseende Nämndens vidaredelegation i anställningsärenden röstar ja.  
De som biträder yrkande från 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) i enlighet med skriftligt 
ingivet yrkande röstar nej. 
 
Vid ett ja har Nämnden bifallit föreliggande förslag avseende Nämndens 
vidaredelegation i anställningsärenden. 
 

Omröstningsresultat 

Beslutande Ja Nej 
Lennarth Förberg, ordf. (M) X  
Kjell GG Johansson (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Kent Karlsson (M), tjg.ers. X 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C) X 
Saleh Sakhnini (C) X 
Kristoffer Sjölander (FP)  X 
Silke Jacob (C) tjg.ers X 
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)  X 
Lova Necksten (MP), tjg.ers  X 
Rune Kronkvist (S)  X 
Marie Ohlsson (S)  X 
Stefan Österhof (S)   X 
Erik Ohlson(V)  X 
Anna-Mi Kullman (SD)   X 
 
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 7 nej-röster. 
 
Ordföranden finner att Nämnden bifallit föreliggande förslag enligt nedan. 

Beslut 

• Utbildningsnämnden vidaredelegerar delegationen om inrättande av fast tjänst 
samt indragning av fast tjänst till förvaltningschefen. 

• Utbildningsnämndens delegationsordning revideras och punkterna 5.1 resp 5.2 
avseende anställningar gäller fr o m 2013-04-17. 

 
 
_________ 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(27) 

 
Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
Utbildningsnämndens ledamöter/ersättare  
Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen 
Samtliga assistenter Utbildningsförvaltningen 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr  2013.4-047 

§ 45 – Begäran om tilläggsanslag för anläggande av terrängbana vid 
Blekinge Naturbruksgymnasium. Återremitterat. Förslag.  

 
Rektor Per Isaksson, Blekinge Naturbruksgymnasium, redogör i sin skrivelse för motiven 
till att anlägga en terrängbana med fasta hinder vid Naturbruksgymnasiet.  
 
Denne anför följande i sin skrivelse; 

- En terrängbana skulle höja attraktionskraften för vår hästinriktning på 
Naturbruksgymnasiet. 

- Naturbruksgymnasiets elever på jordbruksinriktningen kan genom kursen 
grävmaskin vara med och bygga banan. Ett bra exempel på entreprenöriellt 
lärande. 

- Fullt utbyggd bana kan användas till både träning och tävling. 
- Ridklubbarna i Blekinge stödjer en bana centralt placerad i Blekinge. 
- Svenska Ridsportförbundet är positiva till en bana i Blekinge. 

 
Förslagsvis bör Nämnden begära tilläggsanslag för anläggandet av en terrängbana med 
fasta hinder och samtidigt peka på att den anlagda ridbädden år 2012, blev betydligt 
billigare än beräknat. Terrängbanan borde, i stor utsträckning, kunna bekostas av 
återlämnade medel. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom begäran om tilläggsanslag, omfattande 
225 Tkr, till Kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att ärendet hänskjuts till de 
budgetdiskussioner som kommer att föras på Utbildningsnämndens arbetsmöte den 
25/4. 
 
2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) lyfter frågan om ev möjlighet att klara 
anläggandet av en terränghinderbana under ett tidsförlopp av två år; inom given ram. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M) och 2:e vice ordförande Jan-
Eric Wildros (S). 

Beslut 

• Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till Utbildningsnämndens 
sammanträde den 25 april 2013 och de budgetdiskussioner som kommer att 
föras där. 

 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 
 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Roger Fredriksson, KS ordf 
Tommy Ahlquist, Fch Utbildningsförvaltningen 
Per Isaksson, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(27) 

 
Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr  2013.49-667 

§ 46 – Lokaler för SFI, 2013 och 2014. Förslag.  

 
Vid den ursprungliga bedömningen av antalet studerande vid SFI uppgick antalet elever 
till 60 st. I nuläget finns 150 studerande vid SFI och ytterligare 40 elever står på kö. 
 
Med anledning av den rådande platsbristen vid SFI föreslås att lokaler ev hyrs på 
SoftCenter. Hyreskostnaden beräknas inrymmas inom ram. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår i första hand en hyra under två läsår, för att 
därefter kunna avgöra om en inflyttning på GKH kan göras. Detta beror helt på den 
aktuella tillströmningen av studerande. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim 
Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S), Stefan Österhof (S) och Erik Ohlsson (V). 

Beslut 

• Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag avseende nya lokaler för SFI 
2013-2014. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Johanna Månsson, rektor Vuxenutbildningen GKH 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2013.28-026 

§ 47 – Utredning 1:1, enligt uppdrag Kommunfullmäktige. Förslag. 

 
I enlighet med Kommunfullmäktiges beslut (KF §359:2012) att vidare utreda och 
komma med förslag om att förse gymnasieskolans elever med personliga datorer, har en 
Utredning 1:1 framtagits av IKT-pedagogerna Carina Andersson och Jesper Rehn. 
Samråd har skett med IT-chef  Leif Söderlund. 
 
Utredning rörande införande av 1:1 genomgicks och kommenterades av utredarna. De 
olika delarna som belyst är pedagogiken, tekniken, införandet, ekonomi och den mobila 
uppkopplingen/bredbandet. Vidare ref. till nationell undersökningsrapport från 
Skolverket, vilken publicerades 2013-04-16. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennart Förberg (M), nämndsledamöterna Tim 
Svanberg (C),  Jan-Eric Wildros (S), Kristoffer Sjölander (FP), Lova Necksten (MP) 
och Rune Kronkvist (S), Silke Jacob (C), Erik Ohlson (V) och Saleh Sakhnini (C). 

Yrkanden 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att beslut tas i samband med budgetbeslutet 
i juni månad. 

Beslut 

• Utbildningsnämnden hänskjuter ärendet till juni månads nämnds-
sammanträde för att då fatta beslut om detta; i samband med det budgetbeslut 
som kommer att tas i Utbildningsnämnden den 13 juni 2013. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Carina Andersson, IKT-pedagog 
Jesper Rehn, IKT-pedagog 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2013.28-026 

§ 48 – Representant för FN:s Barnkonvention. Förslag. 

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder har utifrån de svar hon fått från uppföljningen av 
workshopen i Barnkonventionen, samt efter medverkan på ledningsgruppen den 22 
mars 2013, fått det samlade intrycket att gå vidare i arbetet genom att skapa en 
strategisk grupp bestående av politiker och tjänstemän.  
 
Med anledning härav föreslås Utbildningsnämnden utse en politisk representant samt en 
tjänsteman som representanter för FN:s Barnkonvention. 

Beslut 

• Utbildningsnämnden utsåg Silke Jacob (C) till politisk representant för FN:s 
Barnkonvention; tillsammans med Bitr Förvaltningschef Inger Hjort. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Silke Jacob (C), nämndsledamot UN 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2013.28-026 

§ 49 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring det projekt som kommer att 
startas under hösten; i syfte att minska rökningen under skoltid på högstadium och 
gymnasium.  
___ 
 
Vidare kommenterade förvaltningschef Tommy Ahlquist de uppgifter som förekommit i 
lokal media betr ”icke obehöriga lärare. 
 
Ambitionen är att samtliga lärare ska vara behöriga. Påminnelse har ånyo gått ut till 
anställda lärare som ännu inte har ansökt om lärarlegitimation. Vid avsaknaden av 
lärarlegitimation kan detta få följande konsekvenser;  

• Obehörig lärare har inte rätt att sätta betyg 
• Obehörig lärare får inte undervisa i vissa ämnen 
• Obehörig lärare riskerar uppsägning 

Förvaltningschefen påtalar svårigheter att rekrytera behöriga lärare; framförallt inom 
NO. 
___ 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist har givit bitr förvaltningschefen Inger Hjort i 
uppdrag att framta förslag till konkreta riktlinjer för karriärtjänster i Ronneby kommun, 
som i slutändan ska resultera i ett konkret förslag till successivt införande av 
karriärtjänster i Ronneby. En partsammansatt grupp har bildats för uppdraget. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamoten Erik Ohlson (V). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2013.17-602 

§ 50 – Kurser och konferenser 

 
Några kurser och inbjudningar hade inte inkommit till Utbildningsnämndens 
sammanträde. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2013.30-600 

§ 51 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter lägesrapport betr 
situationen inom förskolan, där läget uppges inte vara under kontroll framförallt i 
tätorten. Förvaltningschefen redogjorde för bemanningssituationen och insättning av 
vikarier. Ett minskat antal barn uppges enligt prognos; men det ökade antalet 1- och 2-
åringar har medfört en större arbetsbelastning. 
___ 
 
Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring de diskussioner som förs 
med Stiftelsen Göholm. Förvaltningschefen återkommer framöver med ytterligare 
information. 
___ 
 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kring Öppna Jämförelser 2013 samt 
Statsbidrag för Nattis. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Kristoffer Sjölander (FP), Jan-Eric Wildros 
(S) och Erik Ohlson (V). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr - 

§ 52 – Delgivningsärenden 

 
2013.4 -  047 

Utbetalningsmeddelande ang maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och annan 
pedagogisk verksamhet. Utbetalning av statsbidrag i mars 2013. 

 

2013.4 -  047 

Skolverket: Rekvirering av kostnader för sfi-bonus. 

2013.4 -  047 

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för karriärtjänster (juli – dec 2013). 

 

2013.13 -  114 

Polisanmälan om inbrottsförsök 2013-03-09, Blekinge Naturbruksgymnasium, 
Ronneby kommun. (K4034:2013). 

2013.13 -  114 

Polisanmälan om åverkan 2013-03-19, Kallingeskolan, Ronneby kommun. 
(K4608:2013). 

2013.39 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen; förskolan Saltkråkan - 
Tingsgården, Bräkne-Hoby, Ronneby kommun. 

2013.39 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen; förskolan Galaxen, 
Bräkne-Hoby, Ronneby kommun. 

2013.39 -  4123 

Delegationsbeslut från Miljö- och Byggnadsförvaltningen, §51:2013 Kuggeboda 
2:18 – Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och beslut om fast årlig 
kontrollavgift, Kuggeboda Förskola. 

2013.14 -  4132 

Blekinge Naturbruksgymnasium: Ansökan om utvecklingsmedel för 
entreprenörskap i skolan. 

2013.14 -  4132 

Blekinge Naturbruksgymnasium: Elevkårens yttrande ang ansökan om 
hastighetsbegränsning utanför Blekinge Naturbruksgymnasium. 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

2013.14 -  4132 

Jordbruksverkets beslut avseende överklagat beslut från Länsstyrelsen om 
tvärvillkorsavdrag 2011. 

2013.48 -  174 

Tillsynsprotokoll 2012-10-12, Förskolan Myran, Kallinge, Ronneby kommun 

 

2013.48 -  174 

Tillsynsprotokoll 2012-10-12, Junibackens Förskola, Kallinge, Ronneby kommun 

 

2013.19 -  400 

Anmälan enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  

 

2013.19 -  400 

Delegationsbeslut från Miljö och byggnadsförvaltningens; ang Anmälan enligt 38§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Ronneby 25:40. 

 

2013.14 -  4132 

Ansökan om deponering av arrende enligt jordabalken. (Göholm). 

 

2013.6 -  600 

Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter fr o m 2013-04-05. 

 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Genomförande av inspektion av asylsökande barns utbildning. 

 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Beslut avseende uppföljning av beslut om elevs skolsituation vid 
Fredriksbergsskolan i Ronneby kommun. 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Begäran om yttrande ang anmälan om skolsituationen för elev 
vid Kallingeskolan i Ronneby kommun. Dnr 41-2012:5476. (Bilagor 
sekretessbelagda enligt Offentlighets- och Sekretesslagens 23 Kap 2§). 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Begäran om yttrande ang anmälan om skolsituationen för elev 
vid Kallingeskolan i Ronneby kommun. Dnr 41-2012:5533. (Bilagor 
sekretessbelagda enligt Offentlighets- och Sekretesslagens 23 Kap 2§). 

 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Skolinspektionens genomförande av inspektion av asylsökande 
barns utbildning. 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Skolinspektionens granskning av kommunernas 
informationsansvar för unga som varken studerar eller arbetar. 

 

2013.43 -  600 

Uppdrag ang karriärtjänster inom skolan i Ronneby kommun. 

 

2013.36 -  609 

Erbjudande om deltagande i Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. 
 

2013.41 -  619 

Checklista vid tillsyn av enskild förskola 2013-03-23, Yrvädrets förskola,  
Ronneby. 

2013.7 -  623 

Tillsyn av skolskjutsar 2013-03-26, Kallinge Taxi. 
2013.3 -  670 

Tillägg till samverkansavtal med Kalmarsunds Gymnasieförbund. 

 
2013.3 -  670 

Samverkansavtal – Gränslöst samarbete. 

2013.40 -  871 

Skogssällskapet:  Bekräftelse ang skrivelse betr arrendeavtal Göholm 1:1. 
 

2013.40 -  871 

Arrendeavgift Göholm 1:1 (inkl  kostnadsberäkning). 

2013.40 -  871 

Ang uppfyllande av arrendeavgift Göholm 1:1. (inkl  kostnadsberäkning). 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2013-03-11 Utbildningsförvaltningen, 
Ronneby kommun. 
 
Kort & Koncist; Nr 2, Mars 2013. 
 
Blekinge Naturbruksgymnasium: Inbjudan till Naturbruksdag och Kosläpp 2013. 
 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2013.931-002 

§ 53 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2013-03-20--2013-04-03; samt 
Skolområde Ronneby 2013-03-04—2013-03-28 och Skolområde GyV 2013-03-04—
2013-04-04; cirkulerade under sammanträdet, - med stöd av erhållen delegationsrätt - 
fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. 
 
 
_________ 
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