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Dnr 2012.4-041 

§ 1 – Internbudget för 2012. Förslag.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för det föreslag till internbudget för 
2012 som nu reviderats enligt Nämndens och Kommunfullmäktiges direktiv. 
Budgeten till förskolan räcker till 197 tjänster . Styrtalet blir ca 5,5-5,6 barn/tj i 
oktober 2012.  
 
Förvaltningschefen har tidigare varnat för den justering av styrtal som nu skett i 
förskola och grundskola. Det finns risk för arbetsmiljömässiga problem då det är 
mycket hårt kötryck. Medel har ej kunnat avsättas till vikarier. Några reserver finns 
ej förutom ca 400 Tkr på Utbildningsnämndens verksamhet. Till 
kompetensutveckling har avsatts 1 000kr  per tjänst. 
 
Övriga budgetjusteringar i enlighet med KF:s direktiv har verkställts. Vidtagna 
åtgärder redovisades. Neddragningar med 2,2 Mkr i grundskolan har skett i januari 
2012. Spareffekten augusti – december åstadkommes med anpassning av 
lärartätheten till samma nivå som gällde ingången lå 2011/2012 för kommunala 
skolor totalt (elevminskning med 50 barn). Personaltätheten inom förskolan 
kommenterades. 
 
Statsbidragen till yrkesvux väntas minska under 2012, möjligen upp mot 75 % mot 
2011. Detta innebär att åtagandena inte är fullt finansierade, viket innebär att 
ombudgetering måste ske. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att mycket kraftig styrning krävs från 
rektorerna/cheferna för att denna budget ska klaras. Några oförutsedda utgifter 
tillåts ej.  
 
Sammanställning av budget fördelad på rektorsområdesnivå resp verksamhetsnivå 
genomgicks. Centrala intäkter och kostnader kommenterades. 
 
En översyn sker av de medel som avsatts till insatser för elever i behov av särskilt 
stöd. Förvaltningschefen efterlyser en diskussion i februari månads nämnd om 
styrmåttens inverkan och hur insatser för elever ska prioriteras. 
 
Diskussion fördes kring styrtalen och ev andra sätt att mäta verksamheten på.  
 
Central tilldelning från KF täcker inte kostnaderna för ordinarie 
nämndssammanträden under 2012. Detta betyder att budgeten inte kommer att 
hållas för Nämndens verksamhet. Alternativet är i så fall inställda 
nämndssammanträden och verksamhetsbesök. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson (V), Jan-Erik Wildros (S), Rune Kronkvist (S), Tim Svanberg (C) och 
Anette Rydell (S), ekonomerna Birgit Ryberg och Gunilla Johansson,  
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utvecklingssamordnare Inger Hjort, förvaltningschef Tommy Ahlquist samt Ulf 
Löhbern/Lärarförbundet och Anders Thomsson/Lärarnas Riksförbund. 

Förslag till beslut 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Nämnden antar föreliggande förslag 
till internbudget för år 2012. 
 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Nämnden ger i uppdrag åt 
ekonomerna att inför nästa nämndssammanträde framta analys av det antal möten 
och nämndssammanträden som det finns medel avsatta för under 2012. 

Yrkanden 

2:e vice ordf. Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att en sammanställning framtas över de 
åtgärder som är vidtagna för att Budget 2012 ska hållas och redovisas vid nästa 
nämndssammanträde. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att Alliansen fastställer vilka styrtal som ska 
gälla; dvs fastslå nya styrtal. Förslås att KS/KF tillskrivs om att styrtalen inte nås. 

Propositionsordning 1 

Ordförande Lennarth Förberg (M) frågar om Nämnden ställer sig bakom 
föreliggande förslag till internbudget för Utbildningsnämnden år 2012. 
 
Ordföranden finner att Nämnden bifallit förslag till internbudget 2012. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) frågar om Nämnden ställer sig bakom yrkande 
från 2e vice ordf. Jan-Eric Wildros (S). 
 
Ordföranden finner att Nämnden bifallit yrkande från Jan-Eric Wildros (S) att en 
sammanställning framtas över de åtgärder som är vidtagna för att Budget 2012 ska 
hållas och redovisas vid nästa nämndssammanträde. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Lennarth Förberg (M) frågar om Nämnden ställer sig bakom yrkande 
från nämndsledamot Erik Ohlson (V). 
 
Ordföranden finner att Nämnden ej bifallit yrkande från nämndsledamot Erik 
Ohlson (V) om att KS/KF tillskrivs om att styrtalen inte nås. 
 
Votering begärs. 
 
De som biträder yrkande från nämndsledamot Erik Ohlson (V) röstar ja och den 
som är emot röstar nej. 
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Omröstningsresultat 

Beslutande Ja Nej 
Lennarth Förberg, ordf. (M)  X 
Kent Karlsson, tjg. ers (M)  X 
Christer Stenström (M)  X 
Åsa Evaldsson (M)  X 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C)  X 
Saleh Sakhnini (C)  X 
Kerstin Johansson, tjg.ers (FP) X 
Dan Håkansson (RP)  X 
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S) X 
Anette Rydell (S) X 
Rune Kronkvist (S) X 
Jonas Pettersson, tjg. ers (S) X 
Stefan Österhof (S) X 
Erik Ohlson (V) X 
Gudrun Johansson (SD) X 
 
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 7 nej-röster. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till Internbudget 2012 antages av Nämnden. 
Därutöver har Nämnden även tagit del av ekonomiskt material på 
verksamhetsnivå. 

• Nämnden bifaller 2:e vice ordf. Jan-Eric Wildros (S) yrkande på att en 
sammanställning framtas över de åtgärder som är vidtagna för att Budget 
2012 ska hållas och redovisas vid nästa nämndssammanträde. 

• I enlighet med rubr votering bifalls yrkande från nämndsledamot Erik 
Ohlson (V) om att till Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige anmäla att 
styrtalen inte nås. 
 

_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunfullmäktige 
KS/Budgetberedningen 
Ekonomienheten 
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Dnr 2012.4-041 

§ 2 – Plan för ekonomiarbetet 2012. Förslag.  

 
Förslag till tidplan för ekonomiarbetet inom Utbildningsförvaltningen under år 
2012 har framtagits. 

Förslag till beslut 

Nämnden föreslås fastställa föreliggande tidplan för ekonomiarbete under 2012. 

Beslut 

• Föreliggande förslag till tidplan för ekonomiarbetet 2012 fastställes. 
 

_________ 
 

Exp:  

Ekonomienheten 
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Dnr 2012.4-041 

§ 3 – Uppföljning av budget december 2011. Information. 

1:e vice ordförande Tim Svanberg betonade inledningsvis vikten av enhetlighet i de 
budgetuppföljningar som sker. Budgetuppföljningarna ska utgå utifrån den 
internbudget som nu tas. I dessa uppföljningar bör en intelligens läggas in de 
analyser som framtas. 
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) framför krav på månatliga rapporter, som till en 
början är mer omfattande och ger en fördjupad analys av budgetsituationen. 
 
2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) förespråkar en fördjupad rapport exvis 
varannan månad, månatliga rapporter på verksamhetsnivå (i likhet med vad som 
presenterats under dagens sammanträde). 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) anser krav om månadsbokslut samt månatliga 
utfallsredovisningar (utöver tertialuppföljningar/bokslutsuppföljning) vara en 
betungande uppgift att kräva; detta med tanke på en budget på 500 Mkr och 1,5 
ekonomtjänst – utan att ytterligare resurser tillförs. 
 
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) framför önskemål om månadsvis 
uppföljningar av budget, då enbart redovisning vid tertialuppföljning är för sällan. 

Deltar i debatten 

I budgetdiskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 
nämndsledamöterna Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V); 
Rune Kronkvist (S), Åsa Evaldsson (M), Saleh Sakhnini (C) och Kjell GG 
Johansson (M), ekonomerna Gunilla Johansson och Birgit Ryberg, samt 
förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Förslag till beslut 

Ordförande Lennarth Förberg (M) föreslår att månadsbokslut framtas för februari, 
mars och maj månad; utöver tertialuppföljningarna. 

Reservation 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) deltar ej i beslutet. 

Beslut  

• Nämnden beslutar att månadsbokslut ska framtas för februari, mars och 
maj månad; utöver tertialuppföljningarna. 

 
_________ 

Exp:  

Ekonomienheten 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 8(26) 

 
Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.3-610 

§ 4 – Uppföljning enligt internkontrollplan 2011 – Garanterad rätt till 
undervisning 7-9, Gy. 

 
Underlag från Kallinge 7-9 rektorsområde, Snäckebacksskolans rektorsområde, 
Naturbruksgymnasiet och Gymnasieskolan Knut Hahn har delgivits Nämndens 
ledamöter avseende rutiner till Internkontrollplan gällande elevers närvaro. 
Uppföljningen har skett med anledning av den i Nämndens internkontroll upptagna 
processområdet ”Garanterad rätt till undervisning”, där redovisning ska ske till 
Nämnden i januari resp juni månad per termin. 
 
Programrektor Roswitha Eek förtydligar den skrivelse som insänts av chefsrektor 
Ronny Mattsson, där det anges att inställda lektioner inte existerar på 
gymnasieskolan, samt att någon garanterad undervisningstid inte finns i nuvarande 
kurssystem. Eek uppger att schemalagd undervisningstid finns per elev, men att 
garanterad undervisningstid per kurs inte finns. Vidare redogjorde Eek för 
frånvarorapporteringen vid GKH; samt inställda lektioner i kontrast till lärarlösa 
lektioner.  En lektion kan genomföras som planerat utan att lärare närvarar. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Saleh Sakhnini (C), Jan-Eric Wildros 
(S), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C) och Rune Kronkvist (S); programrektor 
Roswitha Eek samt utvecklingssamordnare Inger Hjort. 

Beslut  

• Uppföljningen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Inger Hjort, utvecklingssamordnare 
Roswitha Eek, programrektor GKH 
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Dnr 2012.3-610 

§ 5 – Uppföljning enligt internkontrollplan 2011 – TeknikCollege 

 
Med anledning av den i Nämndens internkontroll upptagna processområdet 
”Uppföljning av kriterier”, redogjorde programrektor Anders Ohlsson, 
Gymnasieskolan Knut Hahn Västra, för de olika kriterierna för TeknikCollege, 
informerade kring de olika kursprogrammen och om TeknikCollege ur ett regionalt 
perspektiv.  
 
Certifieringen av TC, TeknikCollege ur ett regionalt perspektiv, Profileringen, 
samverkan med arbetslivet och IUC (Industriellt UtvecklingsCentrum, Olofström) 
kommenterades. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade från förvaltningschefsmöte, där TC 
diskuterats. Det hade där framkommit att alla kommuner inte är lika positivt 
inställda till TC som Ronneby kommun. Behov finns av att teknik- och 
metallföretagen också går in och stöttar upp i samarbetet med skolan, så att 
satsningen inte blir ensidig från skolan. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och Annette 
Rydell (S), programrektor Anders Ohlsson och förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Beslut  

• Uppföljningen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Inger Hjort, utvecklingssamordnare 
Anders Ohlsson, programrektor GKH 
 

 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 10(26) 

 
Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.3-610 

§ 6 – Nämndens internkontroll 2012. Diskussion. 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår att Nämndens ledamöter inför nästa 
nämndssammanträde, funderar över vilka processer som ska kvarstå, lyftas in 
alternativt tas bort i Utbildningsnämndens internkontrollplan.  
 
Pg a tidsbrist hänskjuts dagens diskussion till nästa nämndssammanträde den 16 
februari 2012. 

Beslut  

• Ärendet hänskjuts till Nämndens sammanträde den 16 februari 2012. 
 
 
_________ 
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Dnr 2012.14-611 

§ 7 – Hur höjer vi kommunens skolresultat. Information och 
diskussion. 

 
Utvecklingsledare Ingrid Hansson har inbjudits till Nämnden för att informera om 
skolans resultat. Diskussion fördes kring hur kommunens skolresultat ska kunna 
höjas och måluppfyllelsen förbättras. Viktiga diskussionspunkter var även lärares 
kompetens, behörighet och kvalité, de krav som ställs på utbildningsverksamhetens 
personal och vilket ansvar som vilar på Utbildningsnämndens ledamöter. 
 
Hansson visade bilder från Skolverkets statistikdatabas, där man kan se ur 
Ronnebys betygsvärden i åk 9 för 2010/2011 förhåller sig till förväntade värden. 
Bilderna visade att Ronnebys resultat 2011 ligger långt från de förväntade. Detta är 
mycket allvarligt. 
 
Den faktiska andelen elever som nått målen i alla ämnen var i Ronneby 63% (Riket 
77%), Det genomsnittligt meritvärde var i Ronneby 193 ( Riket 211).  
 
Diskussion fördes kring vad som styr skolan; såsom Skollag, Lgr 11, Allmänna Råd  
mm. 
Skollagen 1Kap 4§: Utbildningen ska främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära… 
Skollagen 1 Kap §5: Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna… 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Skollagen 1 Kap 9§:  Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och 
inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. 
Skollangen 3 Kap 3§: Alla barn/elever ska ges den ledning och stimulans de 
behöver.. ..för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. 
 
Diskussion fördes kring ur Ronneby kommun organiserar undervisningen så att den 
främjar elevernas lärande och utveckling. 
 
Vidare kommenterades Lgr 11 Kap 3 avseende kursplaner, ämnets och 
undervisningens syfte om vad eleverna ska lära sig och hur eleverna ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga inom olika område. Färdigheter och 
ämnesfakta är byggstenar för analys och förståelse. 
 
Skolans förutsättningar, lärarnas kompetens och behörighet och vad läraren ska 
göra togs upp till diskussion. Kraven på personalen inom utbildningen har ökat 
genom dokumentationskrav utöver undervisningen. Skolans förutsättningar genom  
utrustning och lokaler togs också upp. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att den nya organisationen syftar till att 
underlätta för rektor att utföra sitt pedagogiska uppdrag. 
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Relationen mellan nationella prov och slutbetyg i åk 9 år 2011 då det gäller 
svenska, matematik, engelska samt biologi/kemi förevisades. 
 
Avslutningsvis ställdes ett antal frågeställningar för beaktande;  

• Har lärarna för höga krav? 
• Har lärarna för låga förväntningar 
• Har eleverna för lite kunskaper när de början i sjuan? 
• Tas elevernas utveckling från förskola - förskoleklass- åk1-3/4-  

6/7-9 -gymnasiet tillvara? 
• Upptäcks elever med svårigheter för sent? 
• Finns det en ”Det räcker med G”-kultur bland elever, föräldrar  

och lärare? 
• Är timplanen för snäv? 
• Har lärarna för dåliga ämnes- och didaktiska kunskaper? 
• Undervisar lärarna i ämnen utan behörighet eller kompetens? 
• Har lärarna för lite tid för planering, reflektion och utvärdering? 
• Följer varje lärare och skola upp sina resultat kontinuerligt? 
• Fungerar rektor som pedagogisk ledare? 
• Är förvaltningen och politikerna för lite intresserade av de  

pedagogiska resultaten? 
• Används resurserna på bästa sätt? 

 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) sammanfattar dagens information och 
diskussioner kring bättre skolresultat, där dagens nämndssammanträde utgjorde 
inledningen till ett omfattande förändringsarbete. Ordföranden uppmanar 
nämndsledamöterna att ta upp diskussionen i respektive politisk grupp. Då det 
gäller de mätresultat som publicerats är ordföranden av den åsikten att dessa inte 
ger en rättvisande bild, då ordföranden anser att Ronneby kommun har en bra 
kommunal skola. 

Förslag till beslut 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att fortsatta diskussioner förs vid 
Nämndens sammanträde i februari månad 2012; samt att informationen tas till 
dagens protokoll 

Deltar i debatten 

I debatten deltar nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Åsa Evaldsson (M), 
Saleh Sakhnini (C), Erik Ohlson (V) och Tim Svanberg (C), utvecklingsledare 
Ingrid Hansson och utvecklingssamordnare Inger Hjort, förvaltningschef Tommy 
Ahlquist samt Anders Thomsson/Lärarnas Riksförbund och Ulf 
Löhbern/Lärarförbundet. 
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Beslut  

• Informationen tas till dagens protokoll. 
• Ärendet behandlas ånyo vid Nämndens sammanträde den 16 februari 

2012. 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ingrid Hansson, utvecklingsledare 
Inger Hjort, utvecklingssamordnare 
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Dnr 2011.1-600 

§ 8 – Medborgarförslag från Christin Johansson ang att befrämja 
barnens motorik och utveckling på Hulta förskola. Förslag. 

 
Förslag till yttrande avseende medborgarförslag från Christine Johansson ang  att 
befrämja barnens motorik och utveckling på Hulta förskola har framtagits av 
utvecklingssamordnare Inger Hjort.   
 
I yttrandet anförs att personalen klarat sitt pedagogiska uppdrag på ett mycket bra 
sätt, trots de svåra omständigheterna med en akut lokalflytt. Under höstens beredning 
av beslut om åtgärder för Hulta förskola har lekredskap satts upp, gungor mm finns 
och inom kort kommer klätterställning till gården.  
 
Det finns en hög medvetenhet hos ledning och personal om motorikens betydelse för 
barns utveckling. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till yttrande antages av Nämnden. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare 
Inger Hjort, utvecklingssamordnare 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2011.1-600 

§ 9 – Remissyttrande avseende Medborgarförslag från Saleh Sakhnini 
ang förnyelse av omklädningshytter på Ekenäs bad och 
campinganläggning i Ronneby. Förslag. 

 
Vid föredragningen av rubr ärende lämnar Saleh Sakhnini (M) tillfälligt 
sammanträdeslokalen. 
 
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till yttrande 
avseende medborgarförslag från Saleh Sakhnini ang förnyelse av 
omklädningshytter mm på Ekenäs. 
 
I yttrandet anförs att utbildningsverksamheten är positiv till förslaget, men projektet 
klaras inte enbart med lärare/elever utan måste vila på en byggherre/byggansvarig. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V), 
och Gudrun Johansson (SD); samt utvecklingssamordnare Inger Hjort. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till yttrande som sitt eget. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till yttrande antages av Nämnden. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Anna-Karin Sonesson, Samordnare 
Inger Hjort, utvecklingssamordnare 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.5-655 

§ 10 – Kommunal Programprislista 2012. Förslag. 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag till kommunal 
programprislista för kalenderåret 2012. Bidragsbeloppet baseras på den budget som 
är antagen för gymnasieskolan 2012. 

Förslag till beslut 

Föreslås att föreliggande förslag till kommunal programprislista  2012 fastställes av 
Utbildningsnämnden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Jan-Eric Wildros (S), 
samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till kommunal programprislista kalenderåret 2012 
fastställes av Utbildningsnämnden.  

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Birgit Ryberg, ekonom 
Intagningsassistenten f v b till berörda kommuner 
Chefsgruppen 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.5-655 

§ 11 – Programkostnad friskolor 2012. Förslag. 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag till kommunal 
programprislista för fristående verksamheter kalenderåret 2012. Bidragsbeloppet 
baseras på den budget som är antagen för gymnasieskolan 2012. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Jan-Eric Wildros (S), 
samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Förslag till beslut 

Föreslås att föreliggande förslag till programprislista friskolor 2012 fastställes av 
Utbildningsnämnden. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till programprislista kalenderåret 2012 avseende 
bidragsbelopp till friskolor fastställes av Utbildningsnämnden. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Birgit Ryberg, ekonom 
Intagningsassistenten f v b till berörda kommuner 
Chefsgruppen  
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.6-619 

§ 11 – Mätbara mål för verksamhetsåret – KulturPedagogiskt Centrum. 
Förslag. 

 
Pedagogiskt ansvarige (Pea) Claes Andersson redogjorde för nytt framtaget förslag 
till mätbara mål för verksamhetsåret – KulturPedagogiskt Centrum, baserat på de 
diskussioner som fördes vid Utbildningsnämndens sammanträde i november. Av de 
14 inriktningsmål som då presenterades har det fjortonde strukits i enlighet med 
Nämndens önskemål.  
 
Utöver de inriktningsmål (13 st) som antogs av Nämnden den 12 december 2011, 
föreslås tre mätbara mål för KPC enligt nedan; 
 

1. Att nå alla förskolegrupper, tillsammans med ordinarie personal i 
kommunen, med ett pedagogiskt program i bild.  

Uppföljning:   
Vid läsårets slut ska 100% haft program i bild. Mäts genom registrering av 
KPC´s personal. Kontroll av uppgifterna om förskolegrupper genom 
utb.kansliets AU-samordnare. (Inriktningsmål nr 7 och 11) 

 
2. Att genomföra en utvecklande fortbildning för personalen i kommunens 

alla fritidshem inom ämnena drama, bild, kulturarv och musik/rytmik. 

Uppföljning:   
Vid läsårets slut ska minst 80 % av deltagarna med hjälp av en 
enkätundersökning anse att deras kompetens ökat inom de skapande ämnena. 
(Inriktningsmål nr 12) 
 

3. Andelen elever som deltar i KPC:s frivilliga verksamhet (musik-, bild-, 
teaterskola) är olika i skolornas upptagningsområden. Skälen kan vara 
flera. Målet är att under våren 2012 lokalisera några upptagningsområden 
med lågt deltagande i åk 3 – 6, för att under lå 2012 – 2013 aktivt 
åstadkomma en ökning av antalet elever som deltar i undervisningen.    
 

Uppföljning:  

Vid läsårets slut ska antalet elever från utvalda områden ökat med 25 %. 
Jämförande statistik ska ligga till grund för utvärderingen.(Inriktningsmål nr 9) 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S), pea Claes Andersson och 
förvaltningschef Tommy Ahlquist. 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

Förslag till beslut 

Föreslås att Nämnden antar ovan mål att arbeta med som prioriterade under läsåret 
2012-2013. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till mätbara mål för KulturPedagogiskt Centrum 
fastställes av Nämnden. 

 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Claes Andersson, pea KulturPedagogiskt Centrum 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2012.11-026 

§ 12 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Några fler ärenden betr personal och arbetsmiljöfrågor, utöver vad som behandlats 
på annan plats i detta protokoll, fanns inte. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.17-602 

§ 13 – Kurser och konferenser 

 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) informerade kring kurs på rektorsnivå ang 
förebyggande av mobbning. Kursen ”Värdegrund och Likabehandling i teori och 
praktik” finns på Skolverkets hemsida. Ohlson uppmanar förvaltningschefen att 
lyfta detta på kommande rektorskonferens. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.18-600 

§ 14 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort från de distantskurser som 
Kunskapskällan erbjuder lärarpersonal. Kontakt har tagits med Linné-universitetet 
och Högskolan i Kristianstad. 
__ 
 
Utvecklingssamordnare Inger Hjort rapporterade från upptaktsmöte inför 
framtagande av handlingsplan mot mobbning. Återkommer med närmare 
redogörelse vid Nämndens sammanträde i mars månad 2012. 
__ 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring de insatser som sker vid den 
provisoriska förskolan Hulta.  Åtgärder sker nu för att komma tillrätta med akustik, 
golvvärme, komplettering av köksdel samt lekredskap. Samverkan sker med Karl-
Oskarskolan. 
 
Förslag avseende uppdrag om byggnation av Hulta förskola 4--6 avdelningar samt 
ev tillbyggnad av förskolan i Listerby kommer att presenteras vid Nämndens 
sammanträde i februari  månad 2012. 
 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) efterfrågar antal avdelningar i förskolorna, samt 
att en översyn av antalet förskoleavdelningar även sker i Kallinge. Hur många 
avdelningar ska finnas på förskolorna och finns personal för detta? 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att en ev tillbyggnad av Junibacken med 
3--4 avdelningar diskuteras. Möjlighet finns då att lägga ned en-avdelningarna 
Myran och Solvändan. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr - 

§ 15 – Delgivningsärenden 

 
2011.36 -  023 

Statskontoret: Ang laglighetsprövning av kommunala beslut: Inbjudan till 
sakgranskning, synpunkter och kommentarer. 

 

2012.11-  026 

Återrapportering/statistik från Previa avseende Förskola-Grundskola och 
Gymnasie-Vuxenutbildning för perioden 2011-01-01--2011-12-31.. 

 

2011.2 -  047 

Skolverket: Maxtaxa – fastställda bidragsramar för 2012. 

 

2011.2 -  047 

Skolverket: Information om statsbidrag för maxtaxa mm år 2012. 

 

2011.2 -  047 

Skolverket: Statsbidrag – Förskolelyftet Höstterminen 2011. 

 

2012.2 -  047 

Skolverket: Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna: Ansökan 
2012 och uppföljning 2011. 

 

2012.2 -  047 

Skolverket: Statsbidrag för fortbildning av lärare hösten 2011 (SFS 2007:222). 

 

2011.2 -  047 

Skolverket: Statsbidrag för deltagande i försöksverksamheten med gymnasial 
lärlingsutbildning hösten 2011. 

 

2012.12 -  121 

Datainspektionens tillsyn – Begäran om upplysningar med stöd av 
personuppgiftslagen – skyddade personuppgifter. 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

2011.47 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enligt Livsmedelslagen, Förskolan 
Galaxen, Bräkne-Hoby rektorsområde. 

 

2011.47 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enligt Livsmedelslagen, Eringsboda 
Förskola, Bräkne-Hoby rektorsområde. 

 

2011.47 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enligt Livsmedelslagen, Förskolan 
Saltkråkan, Tingsgården , Bräkne-Hoby rektorsområde. 

 

2011.65 -  4132 

Länsstyrelsen i Blekinge län: Förprövning enligt Djurskyddsförordningen. 

 

2011.65 -  4132 

Länsstyrelsen i Blekinge län: Beslut om erhållande av gårdsstöd för år 2011. 

 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen i Skåne län: Beslut om erhållande av ersättning för vallodling år 
2011. 

 

2011.20 -  609 

Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende, Kallingeskolan, Ronneby 
kommun. 

 

2011.16 - 630 

Emailskrivelse från förälder angående underbemanning på Mumindalens förskola. 

 

2011.16 - 630 

Emailförfrågan ang ledighet från jobbet och samtidigt lämna barnen på förskolan 
eller fritids? 

2011.17 - 670 

Samverkansavtal mellan Ronneby kommun och Karlskrona kommun omfattande 
riksrekryterande gymnasieutbildningar inom samverkansområdet samt nationella 
program. 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

Protokoll från Samverkansgruppen UN, 2011-12-12, Stadshuset, Ronneby 
kommun.  
 
”Lika Värde”, Nr 1/2011: En tidning från Specialpedagogiska 
skolmyndigheten. 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2011-11-24, Stadshuset, 
Ronneby (KF §280:2011):

 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i Utbildningsnämnden, Anna-Mi Kullman (SD), samt nyval. 

Utflykter i Ronneby kommun: Natur – kultur – historia. 
 
Kort & Koncist, Nr 4, Dec 2011. 
 
Begäran om entledigande som ersättare i Utbildningsnämnden från Marina 
Tvermoes (KD). 
 
Centrala Studiestödsnämnden:  Info ang krav på heltidsstudier. 
 
 
 
_____ 
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Utbildningsnämnden 2012-01-19 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.9-002 

§ 16 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2011-11-16--2011-12-02; 
rektors beslut 2011-11-28—2011-12-01  Snäckebackens rektorsområde, rektors 
beslut 2011-11-15—2011-12-14 Kallinge F-6 ro, rektors beslut 2011-09-21—2011-
11-29 Johannishus ro, och chefsrektors beslut 2011-11-06—2011-12-06 
Gymnasieskolan Knut Hahn, - med stöd av erhållen delegationsrätt - fattade beslut, 
cirkulerar under sammanträdet. 
 
_________ 
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