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Dnr 2012.4-041 

§ 35 – Uppföljning av budget februari 2012. Rapport.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis från den 
bokslutsgenomgång som skett i presidiet. Bokslutsresultatet 2011 visar slutligen på 
ett underskott av –7,3 Mkr. Bokslutet fastställs vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde i mars 2012. 
 
I enlighet med av Nämnden taget beslut har månadsbokslut för februari månad 
2012 framtagits. Nämndsledamöterna tillställdes månadsuppföljning såväl per 
verksamhet (C) som per rektorsområde (ro).  
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för den av Ekonomienheten 
framtagna budgetprognosen avseende februari månad, som redovisar en marginell 
avvikelse mot budget med -638 Tkr. Spec. sammanställning av underskottet 
delgavs Nämndens ledamöter. Underskottet utgör ca 1,2 promille av 
Utbildningsförvaltningens totala budget. 
 
Lägre intäkter för interkommunala ersättningar på ungdomsgymnasiet och Blekinge 
Naturbruksgymnasium noterades. Ökade interkommunala kostnader för det 
individuella programmet kommenterades. Fortsatt ekonomisk styrning där stor 
restriktivitet iakttas kommer att ske ute i verksamheten. 
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) informerade Nämnden om att presidiet begärt in 
redovisning av vilka kostnader som uppstår då det gäller mottagande av 
ensamkommande flyktingar. Detta då det är en obudgeterad kostnad som påverkar 
budget. 
 
Finansiering saknades tidigare till tre av de som ansökt om undervisning, men 
genom omfördelning i budget har utbildning kunnat erbjudas även dessa 
ensamkommande flyktingar.  
 
Avtal om ersättning till ensamkommande flyktingbarn är ett ärende som handhas av 
kommundirektör Jörn Wahlroth. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) påtalar att behov av medel/resurser som behövs 
för att finansiera oförutsedda kostnader bör anmälas till Nämnden för att ev ta 
beslut om att begära tilläggsanslag. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter statistik gällande 
förskolan i Ronneby kommun. Vad gäller personaltätheten inom förskolan uppges 
den uppgå till 5,99 barn/tjänst per den 15 mars 2012. 
Vidare redogjorde förvaltningschefen för framtagen statistik över sjukfrånvaron 
inom Utbildningsförvaltningens verksamheter. En uppgivenhet bland personalen 
inom förskoleverksamheten noteras, liksom ökad kontakt med Previa. 
Sammanställning av långtidssjukfrånvaron (av den totala sjukfrånvaron) delgavs 
Nämndens ledamöter. 
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Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) aviserar krav på någon form av redovisning 
till åtgärder om budgetunderskottet fortsätter stiga till nästa nämndssammanträde. 
 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) uppger att en tydlig markering krävs inför nästa 
nämndssammanträde, då en justering av budgetunderskottet bör ha skett. 

Deltar i debatten 

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

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
• Vid en eventuell negativ avvikelse betr uppföljning av budget mars 2012, 

får förvaltningschefen i uppdrag att ge en mer detaljerad sammanställning 
med förslag till åtgärder inför nästa nämndssammanträde. 

 
 
_________ 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Ekonomienheten  
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Dnr 2012.4-041 

§ 36 – Personalmått istället för styrtal. Förslag.  

 
I enlighet med av Nämnden givet uppdrag har rektor Thore Aronsson framtagit 
utredningsförslag avseende möjlighet att ändra styrtalen avseende personaltätheten. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger inledningsvis att förslaget ytterst innebär 
att budgeten och verksamhetens behov ska vara styrande då det gäller tjänster. 
 
Framtaget förslag avseende ett frångående och upphävande av styrtal delgavs 
Nämndens ledamöter.  
Styrtalet omfattar alla lärare inklusive lärare med undervisning i svenska som 
andraspråk och modersmål. För att stötta barn och elever som är i behov av stort 
särskilt stöd används personal med olika kompetenser. Här förekommer 
barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, socialpedagoger och lärare. 
 
Diskussion fördes kring vilka personalgrupper som ingår/inte ingår i 
rapporteringen. Synpunkter framfördes även på att förskolans styrtal bör ses över 
och ev arbetas bort.  
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) informerade kring de diskussioner som förts betr 
finansieringsmodell baserad på antal barn. Förslag är under framtagning och 
kommer att behandlas i Nämnden framöver. 

Yrkanden 

2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) yrkar att tillägg till beslutet sker avseende att 
externt finansierade tjänster inte ingår i den interna redovisningen. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom att; 
- Extern redovisning sker till Statistiska Centralbyrån (SCB) enligt nuvarande 

rutiner. Inrapportering per den 15 oktober. 
- Intern redovisning av pedagogisk personal sker i två olika grupper;  

 -    pedagogisk personal till basorganisationen 
 -   personal till barn/elever i behov av stort särskilt stöd, svenska som 
      andra språk samt modersmål. 

- Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut att föreslå 
Kommunfullmäktige upphäva grundskolans styrtal som mått på lägsta 
respektive högsta antalet lärare per 100 elever. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-
Erik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Rune Kronkvist (S), Erik Ohlson (V) och 
Marina Tvermoes (SD), utvecklingssamordnare Inger Hjort och förvaltningschef 
Tommy Ahlquist; samt Ulf Löhbern/Lärarförbundet. 
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Beslut  

• Föreliggande förslag avseende upphävande av styrtal inom grundskolan 
bifalles av Nämnden, med tillägget att externt finansierade tjänster inte 
ingår i den interna redovisningen; 
 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom att; 
• Extern redovisning sker till Statistiska Centralbyrån (SCB) enligt 

       nuvarande rutiner. Inrapportering per den 15 oktober. 
• Intern redovisning av pedagogisk personal sker i två olika grupper;  

 -    pedagogisk personal till basorganisationen 
 -    personal till barn/elever i behov av stort särskilt stöd, svenska 
som andra språk samt modersmål. 

• Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att fatta beslut att 
föreslå Kommunfullmäktige upphäva grundskolans styrtal som mått 
på lägsta respektive högsta antalet lärare per 100 elever. 

• Externt finansierade tjänster skall inte ingå i redovisningen. 
 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomienheten 
Personalenheten FK 
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Dnr  2012.3-610 

§ 37 – Utbildningsnämndens Internkontrollplan 2012. Förslag.  

 
Underlag till Utbildningsnämndens Internkontrollplan 2012 har framtagits baserat 
på vad som framkom under föregående nämndssammanträde i februari månad.  
 
Diskussioner fördes kring definitionen av vad en lekton är; inställd lektion, 
lärarledd lektion mm. Vidare diskuterades en ev omformulering av 
kontrollmomenten vad gäller processområdena ”Förskolans pedagogiska arbete” 
resp ”Rektors pedagogiska ledarskap”. 

Ändringsyrkande 

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) föreslår att dennes tidigare yrkande vid föreg 
nämndssammanträde, avseende nytt processområde ”LoU, Lagen om offentlig 
upphandling” utgår; och ersätts av ”Uppföljning och säkerställande av elevernas 
garanterade undervisningstid på gymnasiet.  
Vidare föreslår Wildros att Risk och väsentlighetsbedömningen vad gäller 
processområdet ”Mobbning och kränkande behandling” ändras från 5 
(möjlig/mycket allvarlig)  till 4 (möjlig/allvarlig). 
 
Detta medför justering av redaktionell karaktär beträffande processområdet 
”Garanterad rätt till undervisning” där ”Gymnasieskolan” resp kontrollansvaret 
”Rektor Gy” därmed strykes. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till Internkontrollplan, 
med de förändringar som framgår av rubr ändringsyrkande. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Saleh Sakhnini 
(C), Rune Kronkvist (S), Erik Ohlson (V) och Kjell GG Johansson (M), 
utvecklingssamordnare Inger Hjort samt Ulf Löhbern/Lärarförbundet. 

Beslut 

• Föreliggande förslag till Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2012 
fastställes av Nämnden. 

_________ 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, utbildningssamordnare 
Rektorsgruppen/Chefsgruppen 
Samtliga rektorsområden/utbildningsområden 
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Dnr 2012.8-630 

§ 38 – Flytt av förskolan Mosippan. Förslag.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för framtaget förslag till flytt av 
förskolan Mosippan. Personalens synpunkter på fördelar och nackdelar har 
inhämtats.  
 
Vidare informerade förvaltningschefen Nämndens ledamöter om de krav som ställs 
från Tekniska förvaltningen på 150 Tkr för att finansiera  förprojekteringen. 
 
Ärendet kommer åter att behandlas i Nämnden då förprojekteringen är genomförd.  
Verksamheten bedöms finnas på Backarydsskolan under nästa år. 
 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) efterfrågar uppgifter om ev åter-
ställningskostnader från Ronnebyhus.  
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) påtalar vikten av att framtagen kalkyl 
kompletteras med återställnings- och renoveringskostnader; innan 150 Tkr begärs 
för att finansiera Tekniska förvaltningens förprojektering. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) efterfrågar förtydligande om vilka kostnader en 
uppsägning av avtalet kan innebära för Utbildningsförvaltningen. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagna inriktningsförslag 
och;  

o ger Förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om 
förprojektering, 

o ger Förvaltningschefen i uppdrag att förhandla med Ronnebyhus AB 
om uppsägning av hyresavtalet, samt utreda konsekvenserna av att avtalet 
sägs upp i förtid. 

o Föreslår Kommunstyrelsen att avsätta 150 Tkr till arbetet med 
förprojekteringen. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-
Erik Wildros (S), Stefan Österhof (S), Tim Svanberg (C) och Kjell GG Johansson 
(M), samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 
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Beslut 

• Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagna inriktningsförslag, samt; 
• ger Förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om 

förprojektering, 
• ger Förvaltningschefen i uppdrag att förhandla med Ronnebyhus 

AB om uppsägning av hyresavtalet, samt utreda konsekvenserna av 
att avtalet sägs upp i förtid. 

• Föreslår Kommunstyrelsen att avsätta 150 Tkr till arbetet med 
förprojekteringen. 

 
 
_________ 
 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Ekonomienheten 
Personalenheten 
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Dnr 2012.39-607 

§ 39 – Övergripande handlingsplan mot mobbning och kränkningar. 
Förslag. 

Med anledning av alarmerande statistikuppgifter kring mobbning har en 
övergripande handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling framtagits.  
Som bilaga finns även en särskild plan mot Digital mobbning, framtagen av 
Utbildningsförvaltningens IKT-pedagoger. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att en övergripande styrning sker från 
Utbildningsnämndens sida då det gäller arbetet mot mobbning och kränkande 
behandling; som ses som ett brottsförebyggande arbete. Samtliga måste vara 
vaksamma för att uppnå ett nollresultat. 
 
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till 
övergripande handlingsplan mot mobbning och kränkningar. Handlingsplanen utgör 
huvudmannens inställning till frågan om kränkande behandling och klargöra 
ansvarsnivåerna inom verksamheten; 
 
Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling i både diskrimineringslagen och skollagen. Skolan ska varje år upprätta 
en likabehandlingsplan (enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen) och en årlig plan 
mot kränkande behandling (enligt 6 kap i skollagen).  
Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över diskrimineringslagen och 
Barn- och elevombudet (BEO) har tillsyn över den del i skollagen som rör 
kränkande behandling (6 kap). Skolinspektionen granskar hur kommunerna sköter 
sitt uppdrag som huvudman1 även i dessa frågor.  
 
Dokumentet förtydligar ansvarsnivåerna. Av 6 kapitlet 10 § skollagen framgår att 
en lärare, förskollärare eller annan personal, som får kännedom om att ett barn eller 
en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling ska 
anmäla det till rektorn eller förskolechefen, som ska se till att händelsen utreds, 
åtgärdas och följs upp. Händelsen ska också anmälas till huvudmannen- en 
incidentrapport från rektor/förskolechef upprättas. 
 

Ansvarsnivå Ansvarsområde mot kränkande behandling 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningsnivå 

Policydokument/Övergripande plan Resurser till 
verksamheterna Uppföljning av planer och 
incidentrapporter från v h Gemensamma 
förvaltningsinsatser Årliga enkäter till elever och 
studerande   

Verksamhetsnivå (v h) 
Rektor/förskolechef/Chef 

Aktiva förebyggande åtgärder Plan enl. Skollagen 6 
kap§8 Skyldighet att utreda anmälningar och 
omständigheter Rapportering av incidenter till 
förvaltningschef 

Personal 
Pedagoger 

Bemötande i vardagen, enl. Skollagen 6 kap§9 
Aktivt arbete med värdegrundsfrågorna Skyldighet 
att anmäla till rektor/förskolechef/chef 

Elever/studerande Känna till och följa skolans ordningsregler 
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Ordföranden Lennarth Förberg (M) påtalar att skarpare aktiviteter och åtgärder från 
Utbildningsnämndens sida snarast bör vidtas, utöver fastställande av föreliggande 
förslag till handlingsplan.  
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist tar som exempel den anmälningsrutin som finns 
om skyndsam anmälan till Arbetsmiljöverket, då det gäller arbetsskador och tillbud. 
Incidentrapporteringen i den övergripande mobbningsplanen kan jämföras med en 
sådan arbetsskadeanmälan och ses som ett sätt att markera noll-tolerans då det 
gäller mobbning och kränkningar. 
 
Nämndsledamot Anette Rydell (S) framför önskemål om att förslag från föräldrar 
och andra synpunkter inhämtas på skolenhetsnivå via enkäter. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Saleh Sakhnini (C),  Christer Stenström 
(M), Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V) och Anette Rydell (S), 
utvecklingssamordnare Inger Hjort och förvaltningschef Tommy Ahlquist; samt Ulf 
Löhbern / Lärarförbundet. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till Övergripande plan 
mot kränkande behandling samt att Nämnden godkänner handlingsplanen betr 
Digitala mobbning, samt uppdrar åt förvaltningschefen att verkställa arbetet med 
planernas effektuering från beslutets datum. 

Beslut  

• Nämnden bifaller föreliggande förslag till övergripande handlingsplan mot 
mobbning och kränkningar. 

• Nämnden godkänner handlingsplan mot digital mobbning, med tillägget 
att rubriken ändras till ”Digitala kränkningar och mobbning”. 

• Nämnden ger Förvaltningschefen i uppdrag att verkställa arbetet med 
planernas effektuering från beslutsdatumet. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Inger Hjort, utvecklingssamordnare 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Samtliga rektorsområden/utbildningsområden 
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Dnr 2012.40-69 

§ 40 – Det internationella utbytet på GKH. Information. 

 
Språklärare Ursula Sandin-Gullander, Gymnasieskolan Knut Hahn (GKH), har 
inbjudits till Nämnden för att informera kring internationella aktiviteter på GKH 
under 2011/2012. 
 
Nämndens ledamöter delgavs redogörelse för det omfattande internationella arbetet 
som bedrivits på Gymnasieskolan Knut Hahn under 2011. Leonardi da Vinci-
projektet liksom Comeniusprojekt i Holland noteras. Även stipendier i Finland och 
Italien, samt studieresa till Bryssel och Comeniusmöten i Österrike och Bilbao. 
 
Vidare redogjorde Sandin-Gullander för planerade aktiviteter under vt 2012. Bland 
planerade aktiviteter märks bl a besök av parlamentariker Anna Hedh (S) från 
Bryssel, besök av personal från gymnasieskola på Island. 
 
Nyligen har Gymnasieskolan Knut Hahns Comeniusprojekt utvalts att representera 
Sverige under konferens i Bryssel. Under 2012 har ny ansökan ingivits för att delta 
i Comeniusprojekt (för elever och lärare från alla partnerländerna i projektet). 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-
Eric Wildros (S) och Tim Svanberg (C), samt Ursula Sandin-Gullander/GKH. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ursula Sandin-Gullander, GKH 
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Dnr 2012.36-619 

§ 41 – Ansökan – fristående gymnasieskolor. Förslag till delegation. 

 
Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för 
fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun, samt dito ansökan från AMB 
Education gällande fristående gymnasieskola i Tingsryds kommun; har inkommit 
till Nämnden för beredning.  

Yrkanden 

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) framför önskemål om att presidiebeslutet 
delges Utbildningsnämndens ledamöter/ersättare innan det behandlas i 
Kommunstyrelsen. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) tillstyrker Rune Kronkvist yrkande. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Tim Svanberg (C), Rune Kronkvist (S), Jan-Eric Wildros (S) och Erik Ohlson 
(V), samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ger presidiet i uppdrag att besluta i ärendet p g a 
kort handläggningstid. 

Beslut  

• Uppdrogs åt Presidiet att per delegation besluta i ärendet betr inkomna 
ansökningar från fristående gymnasieskolor. 

• Utbildningsnämnden ska informeras om Presidiets beslut snarast. 
 
 
_________ 
 
 
 
 
Exp; 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Bo Skandevall, KORt-samverkan 
UN-Presidiet 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2011.1-600 

§ 42 – Humanistiska programmet – Förskjuten uppstart. Förslag. 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag ang Humanistiska 
programmet. Då endast två elever har sökt Humanistiska programmet inför läsåret 
2012-2013 föreslås programmet ligga vilande tom läsåret därpå. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S) och Jan-Eric 
Wildros (S). 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta att inte göra någon intagning till programmet 
och att uppstarten av Humanistiska programmet förskjuts till läsåret 2013/2014. 

Beslut  

• Nämnden bifaller föreliggande förslag om förskjuten uppstart av 
Humanistiska programmet. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Ronny Mattson, chefsrektor GKH 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.34-600 

§ 43 – Fastställande av namn inom Utbildningsnämndens 
gymnasieverksamheter. Förslag. 

 
I samband med omorganisering av gymnasieskolan och framtagning av ny logotyp, 
förändrades några av namnen på gymnasieskolans verksamheter. Med anledning av 
nyligen beslutade organisationsförändringar inom utbildningsverksamheten lämnas 
därför följande förslag till fastställande av namnbyten för de gymnasiala 
verksamheterna; 

• Blekinge Naturbruksgymnasium (tid. Naturbruksgymnasiet i Blekinge) 
• Gymnasieskolan Knut Hahn (tid. Knut Hahnsskolan) 
• Vuxenutbildningen Knut Hahn (tid. Kommunal Vuxenutbildning/ Komvux) 

 
Övrig verksamhet inom Utbildningsnämndens gymnasieverksamhet kvarstår 
oförändrad; Hoby Lant- och Skogsbruksenhet, Bräkne-Hoby. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) föreslår att föreslagna namn kompletteras med 
officiella engelska namn. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Nämnden fastställer rubricerade namn att gälla för Ronneby Kommuns 
gymnasier. 

Deltar i debatten 

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

Beslut  

• Nämnden fastställer nedanstående namn att gälla för Ronneby Kommuns 
gymnasier; 
• Blekinge Naturbruksgymnasium (tid. Naturbruksgymnasiet i Blekinge) 
• Gymnasieskolan Knut Hahn (tid. Knut Hahnsskolan) 
• Vuxenutbildningen Knut Hahn (tid. Kommunal Vuxenutbildning/ 

Komvux) 
• Uppdrogs åt förvaltningschefen att tillse att komplettering sker med 

officiella engelska namn. 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Samtliga rektorsområden 
Informationsavdelningen 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 Dnr 2012.11-026 

§ 44 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist ref till Personalbokslut för Ronneby kommun, i 
vilken det bl.a framgår att neddragning skett med 23 tjänster inom 
Utbildningsförvaltningen per den 31 december 2011.  
Vidare delgavs framtagen statistik betr sjukfrånvaron 2011 (jmf 2008—2010), samt 
andelen långtidssjukfrånvaro av den totala sjukfrånvaron samma tidsperiod. Det 
noteras att trots en minskning av sjukfrånvaron, är sjukfrånvaron fortfarande högre 
för kvinnor än för män.  

Deltar i debatten 

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

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.17-602 

§ 45 – Kurser och konferenser 

 
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till Nämndens 
sammanträde. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.18-600 

§ 46 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring ingiven lägesrapport betr 
situationen inom förskolan. Skogsgårdens ro, Fredriksbergs ro och Kallinge F-6 ro 
uppger svårigheter att klara placeringarna inom lagstadgad 4 månadersregeln.  
 
Förvaltningschefen gör bedömningen att i nuläget klaras regeln betr placeringar. 
Situationen är också något bättre idag jämfört med den föregående lägesrapporten. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring konstaterat byggfusk vid 
Junibackens förskola, där innertaket nyligen rasat ner. Även vid det relativt 
nyinstallerade köket på förskolan i Bräkne-Hoby har byggfusk konstaterats. 
Problem finns här med mögel och avrinning. 
 
Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring återcertifieringen av 
TeknikCollege. Tidsplan för detta har framtagits. Den 22 maj 2012 har 
presidiemöte ang TeknikCollege planerats. 
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) informerade kring sekretessbelagt elevärende. 
Efter behandling i Utbildningsnämndens presidium har ärendet, efter 
ordförandebeslut, resulterat i avstängning av elev.  
Presidieprotokollet, liksom protokollet med ordförandebeslutet, delges 
Utbildningsnämnden under punkten ”Delgivningar”.  

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr - 

§ 47 – Delgivningsärenden 

 
Förtydligande betr Nämndsledamöters verksamhetsbesök:  
Skriftligt ingiven redogörelse/rapport från nämndsledamot ska inges till 
Utbildningsnämndens diarium för registrering samt delgivning i Nämnden, och 
kopia tillställas rektorsområdet för kännedom. 
 
 

2011.4 -  041 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-02-23, Stadshuset, Ronneby  
(KF §45:2012);

 

 Beslut om erhållande av tilläggsanslag gällande Utbildnings-
nämnden. 

2012.25 - 600 

Verksamhetsbesök Skogsgårdens ro, fsk.avd Nalle Puh, Espedalsskolan, Rune 
Kronkvist. 

 

2011.68 -  610 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-02-23, Stadshuset, Ronneby  

(KF §44:2012);

 

 Beslut om godkännande av ny områdes- ledningsorganisation 
gällande Utbildningsförvaltningen. 

2012.42 -  009 

Återrapportering av uppdrag och beslut från Kommunfullmäktige. 

 

2012.1 -  047 

Skolverket: Rekvisition om statsbidrag till försöksverksamhet med gymnasial 
lärlingsutbildning våren 2012. 

 

2012.1 -  047 

Ansökan om statsbidrag för lärare och förskollärare enligt förordningen 
(2009:1036) om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för lärare och 
förskollärare. 

 

2012.1 -  047 

Beslut ang statsbidrag enl förordningen (2009:1036) om statsbidrag för utbildning 
på forskarnivå för lärare och förskollärare. 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

2012.32 - 4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enligt Livsmedelslagen, Persborgsskolan 
Cafét, Vuxenutbildningen Knut Hahn. 

 

2012.32 - 4123 

Begäran om redovisning av egenkontroll enligt HACCP-principerna hos 
Utbildningsförvaltningens livsmedelsanläggningar inom skola, fritidshem etc i 
Ronneby Kommun. 

 

2012.22 - 609 

Inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket: Resultat av inspektion vid förskolan 
Mumindalen, Kallinge F-6 ro. 

 

2012.22 - 609 

Inspektionsprotokoll från Arbetsmiljöverket: Resultat av inspektion vid Blekinge 
Naturbruksgymnasium, Bräkne-Hoby. 

 

2012.70 -  610 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-02-23, Stadshuset, Ronneby  

(KF §44:2012);

 

 Beslut om godkännande av ny områdes- ledningsorganisation 
gällande Utbildningsförvaltningen. 

2012.14 - 611 

Skolinspektionen: Rapport och Beslut efter kvalitetsgranskning av undervisningen i 
NO i grundskolan årskurs 1-3 vid Eringsbodaskolan, Ronneby kommun. 

 

2012.2 - 623 

Tillsynsprotokoll 2012-02-29 avseende Tillsyn av skolskjutsar, Kallinge Taxi. 

 

2012.2 - 623 

Tillsynsprotokoll 2012-02-29 avseende Tillsyn av skolskjutsar, Kallinge Taxi. 

 

2012.2 - 623 

Tillsynsprotokoll 2012-03-09 avseende Tillsyn av skolskjutsar, Kallinge Taxi. 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

2012.2 - 623 

Tillsynsprotokoll 2012-03-09 avseende Tillsyn av skolskjutsar, Kallinge Taxi. 

 

2012.38 - 624 

Skolverket: Information betr Insatser för förstärkt elevhälsa. 

 

2012.38 - 624 

Reflektioner från skolhälsovården i Ronneby kommun angående indragningen av 
den psykosociala kompetensen på Ungdomsmottagningen. 

 

2012.8 - 630 

Skrivelse från rektorer/förskolechefer inom barnomsorgen betr den rådande 
situationen inom förskolorna i rektorsområdena Skogs, Fredriksberg och Kallinge 
F-6. 

 

2012.8 - 630 

Skrivelse från specialpedagogerna inom förskolan angående Ronneby kommuns 
förskolor. 

 

Protokoll från Samverkansgruppen UN, 2012-02-13, Stadshuset, Ronneby 
kommun.  
 
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-02-23, Stadshuset, Ronneby  
(KF §52:2012);

 

 Beslut om att anta Strategi för energieffektivisering för Ronneby 
Kommun gällande byggnader och transporter. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-02-23, Stadshuset, Ronneby  
(KF §31:2012);

 

 Fyllnadsval efter Sofie Rüdén (RP) som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-02-23, Stadshuset, Ronneby  
(KF §32:2012);

 

 Anhållan om entledigande som ledamot i Utbildningsnämnden och 
ersättare i Socialnämnden gällande Gudrun Johansson (SD). 

SKL:  Cirkulär 2012:9 ang Kommunernas mottagande av betygshandlingar från 
friskolor. 
 
Protokoll från Utbildningsnämndens presidium 2012-03-08, Hobysalen, Stadshuset, 
Ronneby kommun. 
_____ 
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Utbildningsnämnden 2012-03-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.9-002 

§ 48 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-02-20--2012-03-02; 
rektors beslut 2012-02-27—2012-03-08 Snäckebackens rektorsområde och 
chefsrektors beslut 2012-02-15—2012-03-02 Gymnasieskolan Knut Hahn, - med 
stöd av erhållen delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. 
 
_________ 
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