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Dnr 2012.4-041
§ 17 – Bokslut 2011. Fastställande.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd Bokslutsgenomgång
av Budget 2011 avseende Utbildningsnämnden, som visar ett slutligt resultat på 10,3 Mkr.
Underskottet består av tre poster; förskolans verksamhet; inkl Nattis (-600 Tkr).
Begärt tilläggsanslag på 5Mkr togs beslut om i UN den 27 maj 2011 och
expedierades av KF i februari 2012. Nu beslutat tilläggsanslag uppgår till 3,2 Mkr,
vilket gör att underskottet i bokslutet egentligen hamnar på ca -7Mkr. Om
tilläggsanslaget hade beviljats i augusti 2011 hade neddragningar ej behövt ske i
nuvarande omfattning.
Den andra posten av underskottet utgörs av bidrag till fristående skolor (-3 Mkr)
beroende på fler antal elever på Karl-Oskarskolan än vad som tidigare bedömdes.
Den tredje posten av underskottet svarar Gymnasieskolan Knut Hahn för med -1,8
Mkr.
Ekonomiskt utfall inkl externa projekt samt nettokostnader per vht genomgicks och
kommenterades,
liksom
centrala
kostnader
och
interkommunala
ersättningar/kostnader.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Lars Saager (M) och Anette Rydell (S), ekonomerna Birgit
Ryberg och Gunilla Johansson; samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Förslag till beslut
Bokslut 2011 för Utbildningsnämnden föreslås fastställas av Nämnden, efter de av
ordföranden föreslagna redaktionella förändringarna skett av Bokslutskommentarerna.
Beslut
•
•

Bokslut för 2011 fastställes av Utbildningsnämnden och hänskjuts till
Kommunstyrelsen; efter viss justering av redaktionell karaktär.
Redovisningen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Budgetberedningen/KS
Ekonomienheten
Justeras
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§ 18 – Budget 2012. Uppföljning och diskussion.
Under dagordningen punkt ”Budget 2012” har förvaltningschefen anmält tre
punkter för behandling;
1. Diskussion kring ansvar 3081 avseende hur resurserna ska användas till
särskilda insatser för utredda barn samt styrtalens inverkan på insatsernas
kvalité.
2. Förslag avseende omdisponering av medel till vuxenutbildningen
3. Lägesrapport förskola.
1. Förvaltningschefen efterfrågade nämndsdiskussion kring hur vi använder
resursen (motsvarar ca 10 Mkr för 2012) på ett bättre sätt på sikt. Betr ansvar 3081
kan en ökning av specialpedagoger istället för elevassistenter bidra till ökad
måluppfyllelse, men påverkar då styrtalen.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till ombudgetering
gällande vuxenutbildningen under 2012; då statsbidragen till Yrkesvux inte lika
stora som föregående år. Detta för att täcka ett underskott motsvarande 1400 tkr på
helårsbasis.
Rektor Thore Aronsson redogjorde för fördelningen av assistentstödet i förskola
och skola (F-6 resp F-9). Begreppet skola innefattar i detta sammanhang även
förskoleklass och fritids. Rektorsområdesvis genomgång delgavs nämndsledamöterna. Totalt finns för barn i behov av särskilt stöd 36,5 heltidstjänter.
Vidare informerade Aronsson kring sk ”två-lärarsystem”, coaching och andra
åtgärder för extra stöd och olika sätt att höja måluppfyllelsen inom befintlig ram.
Diskussion fördes kring styrtal, grundbemanning, flexibilitet inom verksamheten
och åtgärder för att nå högre måluppfyllelse.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist påpekar att styrtalen är fastställda av KF och
ärendet bör därför lyftas till Kommunfullmäktige, betr möjlighet att arbeta på annat
sätt då styrtalen inte tycks varit till gagn för måluppfyllelsen.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) förespråkar styrtal för att kunna jämföra med
andra kommuner. Samtlig personal ska ingå i styrtalen. Diskussion bör föras kring
vad som ska räknas in i styrtalen, varför Wildros efterfrågar ett utredningsförslag
avseende möjligheten till att ändra styrtalen betr personaltätheten.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort informerad kring inrapporteringen till SCB;
elevantal, lärarantal samt jämförelsetal, som sker årligen per den 15 oktober.
1:e vice ordf Tim Svanberg (S) konstaterar att styrtalen bör delas upp i två delar; en
statistisk del och en del hur man styr verksamheten. Styrtalen är ointressanta i den
bemärkelsen som beskriver kvalitén. Flexibiliteten i systemet bör öka då styrtalen
idag är alldeles för stelbent.
Se ”Delbeslut 1” - sammanställning sidan 8.
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Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter lägesrapport betr
situationen inom förskolan. Budgeten till förskolan räcker till 197 tjänster. Några
reserver finns inte avsatta för exvis vikarier. Detta innebär stor risk för arbetsmiljöoch säkerhetsproblem inom barnomsorgen.
Ett möte har hållits med Lärarförbundet kring arbetstiden för lärare, där lösningar
diskuteras för att förbättra verksamheten. Ökad kontakt tas med Previa av personal
från förskolan än tidigare.
Nämndsledamot Kerstin Johansson (FP) anser att det inte är acceptabelt att
personalen inom förskolan har en sådan arbetsmiljö. Om styrtalen ökar även till
nästa rapportering som sker i Nämnden, kan förslag till åtgärder komma att inges. I
nuläget har Johansson inget förslag att delge.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) konstaterar den oerhört allvarliga situationen ut
på förskolorna, men har inget förslag att ge i dagsläget, mer än ökad tillförsel av
resurser.
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) efterfrågar rapportering till Nämnden av
nettokostnader för vikarier inom förskolan.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att detta inte är praktiskt möjligt att
framta ur ekonomisystemet. Denne har länge efterfrågat dessa uppgifter utan att
kunna få dessa.
Yrkanden
2:e vice ordf. Jan-Eric Wildros (S) yrkar pg a situationen i förskolan att styrtalen
inte ska överskridas under året, och att begäran om tilläggsanslag inges då styrtalen
per den 15/2 är 5,88 (överskrider det av KF fastställda värdet 5,0—5,7).
Nämndsledamot Åsa Evaldsson (M) yrkar att KS/KF skriftligen får indikering att
risk föreligger att styrtalen överskrids, samt att den information som delgivit
Nämnden vid dagens sammanträde ska vbf till KS/KF.
Därutöver yrkar nämndsledamot Åsa Evaldsson (M) att förvaltningschefen får i
uppdrag att skyndsamt återkomma med förslag om årsarbetstid, timbank och
önskeschema.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att Presidiet bereds tillfälle att
sammanträffa med biträdande rektorer inom förskolan för att diskutera situationen
inom barnomsorgen.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar avslag på Jan-Eric Wildros’ yrkande om
begäran om tilläggsanslag.
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Propositionsordning 1
Ordförande Lennarth Förberg (M) frågar om Nämnden ställer sig bakom yrkande
från Åsa Evaldsson (M) beträffande att KS/KF skriftligen får indikering att risk
föreligger att styrtalen överskrids, samt att den information som delgivit Nämnden
vid dagens sammanträde ska vbf till KS/KF.
Ordföranden finner att Nämnden bifallit Åsa Evaldssons yrkande.
Propositionsordning 2
Ordförande Lennarth Förberg (M) frågar om Nämnden ställer sig bakom yrkande
från Åsa Evaldsson (M) beträffande att förvaltningschefen får i uppdrag att till
Nämndens aprilsammanträde återkomma med förslag om årsarbetstid.
Ordföranden finner att Nämnden bifallit Åsa Evaldssons yrkande.
Propositionsordning 3
Ordförande Lennarth Förberg (M) frågar om Nämnden ställer sig bakom yrkande
från 2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) avseende begäran om tilläggsanslag
Ordföranden finner att Nämnden ej bifallit yrkande från 2:e vice ordf Jan-Erik
Wildros (S).
Votering begärs.
De som biträder yrkande från 2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) röstar ja och den
som är emot röstar nej.
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, tjg.ers (FP)
Lars Saager, tjg.ers (M)
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Benny Ohlsson, tjg. ers (S)
Stefan Österhof (S)
Kathrin Nilsson, tjg. ers (KD)
Gudrun Johansson (SD)

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 8 nej-röster. 1 avstår.
Justeras
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Ordföranden finner att Nämnden avslagit yrkande om att begära tilläggsanslag.
Se ”Delbeslut 2” - sammanställning sidan 8.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag på omdisponering av
medel till vuxenutbildningen beroende på minskat statsbidrag. På uppdrag av
Presidiet har en konsekvensbedömning framtagits, för att redogöra för effekterna
om beslut ej tas om en omfördelning av 600 tkr (nämndsreserv och senareläggning
av tillsättning av tjänst/utvecklingssamordnare).
Åtgärder för att åstadkomma spareffekt redovisades för Nämnden. Månadsbokslut
för februari redovisas vid Nämndens sammanträde i mars månad 2012.
Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till förslaget i syfte att behålla
omvårdnadsutbildningen.
Förslag till beslut
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår Nämnden ombudgetera enligt bilaga, då
statsbidragen till yrkesvux minskat kraftigt mot föregående år.
Se ”Delbeslut 3” - sammanställning sidan 8.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Saleh Sakhnini (C), Anette Rydell (S), Lars
Saager (M), Åsa Evaldsson (M), Kerstin Johansson (FP) och Rune Kronkvist (S),
utvecklingssamordnare Inger Hjort, rektor Thore Aronsson, förvaltningschef
Tommy Ahlquist samt Ulf Löhbern/Lärarförbundet.
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Beslut
•
•

•

Delbeslut 1: Nämnden ger Förvaltningschefen i uppdrag att framta
utredningsförslag avseende möjlighet att ändra styrtalen betr
personaltätheten. Informationen tas till dagens protokoll.
Delbeslut 2:
• Nämnden ställer sig bakom yrkande från Åsa Evaldsson (M)
beträffande att KS/KF skriftligen får indikering att risk föreligger att
styrtalen överskrids, samt att den information som delgivit Nämnden
vid dagens sammanträde ska vbf till KS/KF.
• Nämnden ställer sig bakom yrkande från Åsa Evaldsson (M)
beträffande att förvaltningschefen får i uppdrag att till Nämndens
aprilsammanträde återkomma med förslag om årsarbetstid.
• Nämnden avslår yrkande från 2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S)
avseende begäran om tilläggsanslag.
Nämnden bifaller föreliggande förslag till ombudgetering under 2012
gällande vuxenutbildningen. Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Kommunfullmäktige
KS/Budgetberedningen
Ekonomienheten
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§ 19 – Kompletteringsbudget 2012. Förslag.
Förslag till anhållan om tilläggsanslag i Kompletteringsbudget 2012 för
Utbildningsnämnden delgavs nämndsledamöterna. Anhållan om tilläggsanslag i
kompletteringsbudget 2012 avser gymnastiksalar Hallabro/Backaryd, då projektet
avseende Hallabro gymnastiksal ej är klart.
Förslag till beslut
Föreslås att föreliggande förslag till kompletteringsäskanden Budget 2012 avseende
Utbildningsnämnden fastställes.
Beslut
•

Föreliggande förslag avseende kompletteringsäskanden Budget 2012
antages av Nämnden, och vbf till Kommunstyrelsen.
_________

Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Dnr 2012.14-611
§ 20 – Hur höjer vi skolresultaten i Ronneby? Diskussion.
Rubr punkt utgår pg a tidsbrist och kommer att behandlas vid tillfälle som senare
meddelas.
Beslut
•

Ärendet bordlägges.

_________
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Dnr 2012.8-630
§ 21 – Ny förskola Hulta. Inriktning.
Yttrande har framtagits på uppdrag av Kommunstyrelsen, som vid behandling av
ärendet om Hulta förskola den 10 januari 2012 efterfrågade beskrivning av behoven
för den planerade förskolan som ska ersätta tidigare, mögelskadad förskola.
I yttrandet framgår att en 6-avdelnings förskola är att föredra, baserat på
Fredriksbergs rektors/förskolechefs bedömning som summerats i tio punkter;
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Verksamheten kan bedrivas mera effektivt med flera samverkande avdelningar,
öppningar-stängningar, vikarieanskaffning, minskad sårbarhet etc.
Det råder en konstant hög efterfrågan i området Hulta – centrala Ronneby öster
om Ronnebyån (Fredriksbergs upptagningsområde), särskilt under perioden janmaj årligen.
Tillgängliga förskoleplatser i området har hittills aldrig räckt utan barn har
placerats inom andra områden. Av 279 barn tillhöriga upptagningsområdet
Fredriksberg är 178 barn (64 %) placerade i förskolor inom Fredriksbergs ro, 18
barn (6 %) inom annat rektorsområde och 83 barn (30 %) i fristående förskola
(statistik 2012-01-23)
Det maximala teoretiska behovet i området (med rätt till förskola =antal barn 15 år i maj 2012) uppgår till 327 barn, medan den maximala tillgången på
platser är 197.
Samverkan sker givetvis med Skogsgårdens r o och de fristående förskolorna i
tätorten. Av placerade 192 barn 2012-01-23, är 14 barn från andra områden. Till
detta kommer att Nattis har hela kommunen som upptagningsområde.
Hulta området har en hög andel barnfamiljer och omsättningen av fastigheter
sker i regel till andra barnfamiljer.
Hulta förskola kan möjligen avlasta Kallinges efterfrågan vid toppar i
belastningen pga. läget ”mittemellan” Ronneby och Kallinge.
I Ronneby tätort finns G-klavens förskola med 70 platser och Karl-Oskars
förskola med 75 platser. Det är den fristående förskolan som själv avgör vilka
barn som erbjuds plats. I de fristående förskolorna går barn från även andra
upptagnings-områden.
Den fristående förskolan kan optimera sin organisation med full beläggning,
redan från augusti årligen. Den kommunala förskolan är skyldig att ge plats åt
alla under hela läsåret, vilket normalt brukar motsvara ca 15 % volymökning
från augusti till maj.
Vid en. ev. minskad efterfrågan framöver kan andra förskolelokaler som är
mindre lämpliga avvecklas.

Värt att observera är att en utbyggd kapacitet medför behov av flera tjänster i
förskolan.
Rubr punkt betr möjlighet avlasta Kallinge bör tas med i beaktande då det gäller
antal fsk.avdelningar. enligt Jan-Eric Wildros (S). Även i Kallinge finns behov av
fler fsk.avdelningar,
Justeras
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Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde kort för olika möjligheter att lösa
situationen i Kallinge. Förslag kommer att presenteras vid april månads
nämndssammanträde.
Tilläggsyrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) önskar komplettering av framtaget yttrande med
hur många tjänster/avd som krävs.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Tim Svanberg (C),
Lars Saager (M), Rune Kronkvist (S), utvecklingssamordnare Inger Hjort och
förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden lämnar yttrandet till Kommunstyrelsen som
underlag inför beslut om byggnation av Hulta förskola.
Föreslås att beslutet kompletteras med tilläggsyrkandet från 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S).
Beslut
•

Nämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande avseende Hulta
förskola, med tillägget att en utbyggd kapacitet medför behov av flera
tjänster i förskola, där kostnaden uppskattas till ca 1,8 Mkr.

_________

Exp:

Kommunstyrelsen
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
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Dnr 2012.8-630
§ 22 – Renovering av förskola i Listerby.
Yttrande har framtagits på uppdrag av Kommunstyrelsen, som vid behandling av
ärendet om Listerby förskola den 10 januari 2012 efterfrågade beskrivning av
behoven för den planerade förskolan som ska ersätta tidigare, mögelskadad
förskola.
I yttrandet framgår att en 6-avdelnings förskola är att föredra, baserat på
Johannishus rektors/förskolechefs bedömning som summerats i tre punkter;
•
•

•

Verksamheten kan bedrivas mera effektivt med flera samverkande avdelningar,
öppningar-stängningar, vikarieanskaffning, mindre sårbarhet etc.
Listerbyområdet har en hög andel barnfamiljer och utbyggnad pågår. Enligt
planarkitekten planeras 10-12 tomter i Norrkåsa och 70 nya tomter på Aspan
inom 2-5 år. I Yxnarum finns 20 byggklara tomter och i Slättanäs finns 12
tomter.
Vid en. ev. minskad efterfrågan framöver kan andra förskolelokaler som är
mindre lämpliga avvecklas.

Värt att observera är att en utbyggd kapacitet medför behov av flera tjänster i
förskolan.
Tilläggsyrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) önskar komplettering av framtaget yttrande med
hur många tjänster/avd som krävs.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanEric Wildros (S), Christer Stenström (M), utvecklingssamordnare Inger Hjort och
förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden lämnar yttrandet till Kommunstyrelsen som
underlag inför beslut om byggnation av Listerby förskola.
Föreslås att beslutet kompletteras med tilläggsyrkandet från 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S).
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Beslut
•

Nämnden bifaller föreliggande förslag till yttrande avseende Listerby
förskola, med tillägget att en utbyggd kapacitet medför behov av flera
tjänster i förskola, där kostnaden uppskattas till ca 1,8 Mkr.

_________

Exp:

Kommunstyrelsen
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
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Dnr 2011.1-600
§ 23 – Remissyttrande avseende Barn- och ungdomspolitisk strategi.
Förslag.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till yttrande
avseende Barn- och ungdomspolitisk strategi. Ambitionen med strategin är, att inte
upprepa sådant som finns angivet eller fungerar bra, säg i begäran om
remissyttrandet.
I en lista med åtgärder för att uppnå strategier 2012-2015 finns flera för
Utbildningsförvaltningen överflödiga åtgärder mot bakgrund av den statliga
styrningen av utbildningsverksamheten;
• Sätt barnets bästa i fokus vid alla beslut.
• Arbeta med barnchecklista.
• Nämndsegna verksamhetsmål utifrån barnkonventionen.
• Årligt barnbokslut med fokus på hur förvaltningen/nämnden arbetar med ett
barn- och ungdomsperspektiv.
• En kontaktperson med särkilt ansvar för barn- och ungdomsfrågor.
Möjligen kan andra nämnder ha behov av en styrning genom åtgärder enligt
nämnda punktlista, men för Utbildningsnämnden är dessa åtgärder överflödiga och
enbart arbetskrävande mot bakgrund av Nämndens tydliga statliga uppdrag.
Ändringsyrkande
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att yttrandets näst sista stycke stryks.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Jan-Eric Wildros (S) och Kjell GG Johansson (M), samt utvecklingssamordnare
Inger Hjort.
Förslag till beslut
Föreslås att yttrandets näst sista stycke stryks och att Utbildningsnämnden därefter
antar framtaget förslag till yttrande som sitt eget och med detta anser remissen
besvarad.
Beslut
•

Nämnden antar föreliggande förslag till yttrande avseende Barn- och
ungdomspolitisk strategi.

_________
Exp;
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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Dnr 2011.1-600
§ 24 – Remissyttrande avseende Medborgarförslag gällande namnbyte
på Gymnasieskolan Knut Hahn. Förslag.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till yttrande
avseende medborgarförslag gällande namnbyte på Gymnasieskolan Knut Hahn. I
yttrandet anförs att ett namnbyte skulle vara negativt ur flera aspekter;
•
•
•

Det medför stora kostnader då logotyper och tryckt
marknadsföringsmaterial, likaväl som webbaserat, behöver bytas, säkerligen
för miljonbelopp.
Namnbyte skapar förvirring i offentliga register och i historiska
efterforskningar. Vilken skola avses? Är det samma skola?
Namnet är unikt för Sverige och väl inarbetat. Sedan gymnasiet
öppnades för 43 år sedan, har uppskattningsvis minst 15 000 elever utbildats
vid skolan och deras berättelser om sin gymnasietid befäster varumärket.

Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Kerstin
Johansson (FP) samt Anders Thomson/Lärarnas Riksförbund.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till yttrande som sitt eget
och med detta föreslår Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Beslut
•

Nämnden antar föreliggande förslag till yttrande avseende
Medborgarförslag om namnbyte på Gymnasieskolan Knut Hahn, och
föreslår Kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

_________

Exp:

Kommunstyrelsen
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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Dnr 2012.3-610
§ 25 – Internkontrollplan 2012 för UN. Diskussion.
Ärendet har tidigare initierats vid Nämndens sammanträde den 19 januari 2012
(N§6:2012), där Nämndens ledamöter inför dagens sammanträde, uppmanades
funderar över vilka processer som ska kvarstå, lyftas in alternativt tas bort i
Utbildningsnämndens internkontrollplan.
Yrkanden
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar terminsvis redovisning av processområdet
”Mobbning och kränkande behandling”. Processområdet i sig självt kvarstår.
Nämndsledamöterna Anette Rydell (S), Åsa Evaldsson (M) och Christer Stenström
(M) bifaller Tim Svanbergs yrkande.
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar att processområdet ”Mottagande i
särskola” utgår då området tycks fungera bra idag.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) bifaller Rune Kronkvist’s yrkande.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att processområdet “TeknikCollege –
Uppföljning av kriterier” utgår. Vidare föreslår denne två nya processområden:
”Utvärdering av förskolans pedagogiska arbete enligt läroplanen” samt ”Revision –
Uppföljning av hur kommunens upphandling följs”.
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att processområdet ”Hemspråksundervisning” utgår.
Nämndsledamot Kjell GG Johansson (M) yrkar att ”Uppföljning av rektors
pedagogiska ledarskap” införs som nytt processområde.
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar att en annan utformning av
kontrollmomentet för processområdet ”Garanterad rätt till undervisning” förs upp:
”Redovisning av antal timmar med ämnesobehöriga lärare på gymnasiet.”
Förslag till beslut
Föreslås att noteringarna tas till protokollet som underlag inför nästa nämnd.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric
Wildros (S), Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S), Kjell GG Johansson (M)
och Åsa Evaldsson (M), förvaltningschef Tommy Ahlquist samt Anders
Thomsson/Lärarnas Riksförbund.
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Beslut
•

Noteringarna tas till dagens nämndsprotokoll, som underlag inför det
förslag till Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2012, som ska
framtas inför nästa sammanträde den 15 mars 2012.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
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Dnr 2012.7-004
§ 26 – Arkivbeskrivning och arkivförteckning för UN. Förslag.
Med anledning av den av KPMG genomförda granskningen av arkivhållningen i
kommunen, har framförts synpunkter på avsaknad av arkivbeskrivning tillika
arkivförteckning. Vid tiden för granskningen befann sig utbildningsverksamheten i
en pågående omorganisation, varför framtagningen av en arkivbeskrivning fått
anstånd tills organisationsstrukturen var beslutad.
Förslag har framtagits till arkivbeskrivning och arkivförteckning.
Förslag till beslut
Föreslås att Nämnden fastställer framtagen arkivbeskrivning och arkivförteckning för
Utbildningsnämnden., med tillägget att detta är under förutsättning att
Kommunfullmäktige antar den nya lednings- och områdesorganisationen.
Beslut
•

Föreliggande förslag till arkivbeskrivning och arkivförteckning antages av
Nämnden, under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om ny
lednings- och områdesorganisation den 23 februari 2012.

_________

Exp:

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Lennarth Förberg, nämndsordförande
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
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Dnr 2012.27-106
§ 27 – Nämndens representant i politisk referensgrupp – revidering av
de lokala miljömålen. Beslut.
Inbjudan har inkommit från Miljö- och energirådet om att deltaga i arbetet med att
revidera de lokala miljömålen. Varje nämnd uppmanas att utse två politiker att ingå
i den interna referensgruppen. Därutöver ska även en tjänsteman ingå i
arbetsgruppen för det fortsatta arbetet.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog 1:e vice ordf Tim Svanberg (C), 2:e vice ordf Jan-Eric
Wildros (S) och nämndsledamot Rune Kronkvist (S).
Yrkanden
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) föreslår att nämndsledamot Saleh Sakhnini (C)
utses som en av två representanter att ingå i den interna referensgruppen.
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) föreslår att 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S)
utses som en av två representanter att ingå i den interna referensgruppen.
Förslag till beslut
Föreslås att nämndsledamot Saleh Sakhnini (C) och 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros
(S) utses att representera Utbildningsnämnden i Miljö- och energirådets interna
referensgruppen.
Beslut
•

Nämnden utser nämndsledamot Saleh Sakhnini (C) och 2:e vice ordf JanEric Wildros (S) utses att representera Utbildningsnämnden i Miljö- och
energirådets interna referensgruppen.

_________

Exp:

Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordf UN
Saleh Sakhnini (C), nämndsledamot UN
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Dnr 2012.11-026
§ 28 – 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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Dnr 2012.17-602
§ 29 – Kurser och konferenser
Inbjudan har inkommit från ”Festival Spezial” som är ett samarbete mellan
Blekinge regionala kulturinstitutioner, länets kommuner och studieförbundet
Sensus.
Festivalen äger rum mellan den 3—5 maj 2012 Kulturenheten, KulturCentrum i
Ronneby och Lokstallarna i Karlshamn. En av många medarrangörer är
KulturPedagogiskt Centrum.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr 2012.18-600
§ 30 – Förvaltningschefens rapporter
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade Nämndens ledamöter kring en
första sammanställning av sök-resultaten till gymnasiets utbildningar. Denne
återkommer längre fram med mer sammansatt bild av resultatet, då sista
ansökningsdagen var igår den 15 februari.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr § 31 – Delgivningsärenden
Utbildningsnämnden gratulerar utvecklingssamordnare Inger Hjort till att på
Regeringens uppdrag, ha förordnande som ledamot i insynsrådet för
Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Noteras bör även Hantverksprogrammet, som utsetts till modellskola och
uppmärksammats av Skolverket.
2012.11 - 026
Previa: Återrapportering/statistik från Previa avseende Förskola-Grundskola
och Gymnasie-Vuxenutbildning för perioden 2011-01-01--2011-12-31.
2012.1 - 047
Skolverket: Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna.
2012.1 - 047
Skolverket: Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning.
2012.1 - 047
Skolverket: Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.
2012.1 - 047
Uppföljning av bidragsåret 2011 avseende statsbidrag för basfärdigheterna
läsa, skriva och räkna (Förordning 2008:754).
2012.1 - 047
Ansökan om förstärkning av basfärdigheterna läsa skriva räkna (FSF
2008:754) bidragsåret 2012.
2012.1 - 047
Ansökan om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan,
fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar
maxtaxa.
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2012.28 - 169
Skrivelse ang farthinder vid Hulta förskola.
2012.21 - 171
Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsynsprotokoll 2011-12-05
Sjöarpsskolan, Bräkne-Hoby.
2012.32 - 4123
Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen, Fsk Vitsippan,
Skogsgårdens rektorsområde.
2012.32 - 4123
Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen, Parkdala förskola,
Fredriksbergs rektorsområde.
2012.32 - 4123
Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen, Fsk Skogsgläntan,
Skogsgårdens rektorsområde.
2012.32 - 4123
Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen, Kuggeboda skola
(förskola) 2avd, Johannishus rektorsområde.
2012.19 - 4132
Yttrande över ärende ang smådjursstallar, Naturbruksgymnasiet, (LST Dnr 2822346-2011) inkl svarsskrivelse/beslut från Länsstyrelsen om nedläggning av
ärendet från vidare handläggning.
2012.15 - 600, 2012.16 - 670
Sammanfattning av avtal mellan Kreativum och Ronneby kommun om skolbesök
på Kreativum.
2012.15 - 600
Avtal mellan NTA och Ronneby kommun om årsavgift till NTA Production och
Service avseende årsavgift för barn 4-5 år i förskolan.
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2012.15 - 600
Överenskommelse om villkor för studerande VFU-handledare i 75 HP utbildning
för LUF.
2012.25 - 600
Rapport från nämndens verksamhetsbesök: Förskoleavdelningarna Larven och
Snigeln, Johannishus rektorsområde.
2012.29 - 600
Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter fr o m 2012-02-02.
2012.22 - 609
Arbetsmiljöverket: Föranmälan om inspektion på förskolan Gullvivan, Kallinge F-6
ro.
2012.22 - 609
Arbetsmiljöverket: Föranmälan om inspektion på förskolan Miniräven, Kallinge F6 ro.
2012.23 - 610
Sverige Kommuner och Landsting: Kommunernas arbete med skolforskning – en
kartläggning.
2012.14 - 611
Email ang lärarinsats av svensklärare under sommaren.
2012.31 - 617
Förordnande av ledamöter i insynsrådet för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
2012.8 - 630
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2012-01-10, Stadshuset, Ronneby. (KS
§3:2012): Planändring för ny förskola på Hulta.
2012.8 - 630
Information till föräldrar ang renovering av Backsippans förskola.
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2012.8 - 630
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2012-01-10, Stadshuset, Ronneby. (KS
§5:2012): Förskolan Backsippan Listerby.
2012.16 - 670
Samverkansavtal mellan gymnasieskolan i Skåne och Västra Blekinge - Frisök.
2012.16 - 670
Samverkansavtal mellan Gymnasieskolan Skåne och Västra Blekinge Interkommunal ersättning.
2012.16 - 670
Leasingavtal för Gremo 950F mellan Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby och
Gremo AB.
2012.66 - 675
Årsmötesprotokoll från Rektorsgruppen KORt.
2012.30 - 871
Arrendeavtal - Viltåkrar på Göholm.
2012.30 - 871
Beslut om certifierad ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion
avseende åtagande 2007-2013.
2012.30 - 871
Beslut betr bevarande av betesmarker och slåtterängar avseende åtagande 20082013.
Protokoll från Samverkansgruppen UN, 2012-01-16, Stadshuset, Ronneby
kommun.
Begäran om entledigande som ersättare i Utbildningsnämnden från Gudrun
Johansson (SD).
Ronneby Kommuns infoansvar: Inbjudan till onsdagsträffar på Bruket.
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Öppet Hus – Snäckebacksskolan - lördagen den 10 mars 2012.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-01-26, Stadshuset, Ronneby.
(KF§23:2012): Besvarande av medborgarförslag från Robert Furlong gällande
smart fritidsanläggning för unga mellan 15 och 19 år.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-01-26, Stadshuset, Ronneby.
(KF§6:2012): Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden, Sofie Rüden (RP).
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-01-26, Stadshuset, Ronneby.
(KF§5:2012): Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Utbildningsnämnden, Marina Tvermoes (KD).

_____
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Dnr 2012.9-002
§ 32 – Delegationsärenden
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-01-23--2012-02-14;
rektors beslut 2012-01-03—2012-01-03 Snäckebackens rektorsområde och
chefsrektors beslut 2011-12-15—2012-01-16 Gymnasieskolan Knut Hahn, - med
stöd av erhållen delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet.
_________

Justeras

Utdragsbestyrkande

29(29)

