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Sjöarpsskolan, Bräkne-Hoby, Ronneby 08.30 – 16.45

Plats och tid:
Beslutande

Lennarth Förberg (M)
Kjell GG Johansson (M)
Christer Stenström (M)
Åsa Evaldsson (M) ord. fr.o.m kl 13.00
Kent Carlsson (M) tjg.ers
Tim Svanberg (C) 1:e vice ordf
Saleh Sakhnini (C)
Kristoffer Sjölander (FP) t.o.m kl 16.00
Per Ericsson (RP) tjg.ers.
Kathrin Nilsson (KD) tjg.ers t.o.m kl 12.00

Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordf
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Marie Ohlsson (S) ord. tom kl 12.00
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson (V)
Kerstin Johansson (FP) ord.fr.om kl.12.00

Övriga deltagare

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
RosMarie Ronnehed, nämndssekreterare
Kerstin Johansson (FP) ers. t.o.m kl 12.00
Bo Skandevall, projektledare
Anders Ohlsson, programrektor GKH
Patricia Wall,stf kompanichef Rby Garnison F17
Magnus Magnusson, chef flygunderhåll F17
Peter Rihs, chef S4 Garnison F17
Utses att justera:
Lennarth Förberg, Jan-Eric Wildros
Justeringens plats och tid:

Ingela Berg, rektor RC; Sjöarpsskolan
Jenny Lundberg, lärare Sjöarpsskolan
Malin Konradsson, lärare Sjöarpsskolan
Johnny Svensson, lärare Sjöarpsskolan
Carl Haller, lärare Sjöarpsskolan
Eleverna Timmy Olsson, Terje Möllersten,
Tim Olsson och Pontus Jönsson.
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet

Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2012-04-27
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RosMarie Ronnehed
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Dnr 2012.13-612
§ 49 – Flygtekniskt gymnasium i Ronneby. Lägesrapport.
Ordförande Lennarth Förberg (M) inledde med att hälsa representanter från
Ronneby Garnison, Blekinge Flygflottilj F17 välkomna till dagens
nämndssammanträde. Information kommer här att delges betr planerna på ett
flygtekniskt gymnasium i Ronneby. En projektgrupp bestående av representanter
för Utbildningsförvaltningen och Flygvapnet har fört diskussioner kring olika
alternativ till utbildning. Ordföranden Lennarth Förberg (M) gläder sig åt ett ev
framtida samverkan och är positiv till samarbetet.
Ställföreträdande kompanichef Patricia Wall, som ingått i ovan nämnda
projektgrupp, redogjorde för de diskussioner som förts och det förberedande arbete
som skett kring Projekt flygteknisk utbildning i Ronneby; samt förutsättningarna
för att starta en utbildning på gymnasienivå med inriktning Flygteknik i Ronneby.
Utbildningen ingår i gymnasieskolan och leder till grundläggande behörighet för att
kunna bli behörig flygmekaniker men är också en studieförberedande utbildning.
Erfarenheter visar att elever som genomför utbildning i hög utsträckning får
anställning, antingen inom flygbranschen eller inom andra tekniska verksamheter.
För de elever som också läser yrkeshögskola och blir flygtekniker är framtiden
mycket ljus och redan idag får i stort sett alla som examineras anställning.
Programrektor Anders Ohlsson vid GKH, som även han ingått i rubr projektgrupp,
redogjorde för utbildningens struktur som förstärkt yrkesprogram med inriktning
flygplan; utöver individuellt val. Specialkurser inom teknikområdet,
behörighetsnivåer och EASA-krav. Samtliga lärare ska vara certifierade enligt
EASA. Utbildningen motsvarar 2 500 poäng. Uppstarten är beräknad till hösten
2014.
Projektledare/kontaktperson Bo Skandevall vid Utbildningsförvaltningen,
kommenterade ägarskapet/organisationsformen för utbildningen. Vidare redogjorde
Skandevall för den ekonomiska delen. Budgetunderlaget, sett ur ett 5årsperspektiv,
är beräknat på 60 elever (dvs tjugo elever intag per år). Investeringskostnader
kommenterades. Vidare berördes uppdragsutbildningen, ansökningsförfarandet till
Skolverket betr nytt gymnasieprogram samt tidplan. Ansökan ska vara Skolverket
tillhanda senast den 1 januari 2013.
Vid Utbildningsnämndens sammanträde i juni månad 2012 kommer den rapport
som är under framtagning, att närmare presentera förutsättningarna för ett ev
flygtekniskt gymnasium i Ronneby.
Tidigare har liknande utbildning varit föremål för utredning i Utbildningsnämnden,
genom dåvarande utvecklingssamordnaren för gymnasiet Martin Vang.
Kommunstyrelsen valde den gången att inte fullfölja planerna på en flygteknisk
utbildning i Ronneby pg.a de höga kostnaderna.

Justeras

Utdragsbestyrkande

3(25)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2012-04-19

Nämndens ledamöter tillställdes missiv gällande inriktningsbeslut angående
Flygteknisk utbildning i Ronneby, i vilket föreslås att Utbildningsnämnden ger
projektgruppen ett fortsatt utredningsuppdrag för uppstart av ett flygtekniskt
program.
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) efterlyser att utredningsrapporten även belyser
den svenska arbetsmarknaden och ger en överblick av densamma, samt att den
informationen delges Utbildningsnämnden före den 16 maj 2012.
Magnus Magnusson, chef för flygunderhåll vid Ronneby Garnison, Blekinge
Flygflottilj F17, understryker vikten av att ett utbildningsprogram startas, då detta
är oerhört viktigt för flottiljen och garnisonen. Försvarsmakten har ett stort behov
av att rekrytera nya medarbetare inom det flygtekniska området och att ha
utbildningen i Ronneby skulle stärka möjligheterna att hitta kompetens samt bidra
till att säkra Ronneby som fortsatt etableringsort.
Förslag till beslut
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Utbildningsnämnden ger
projektgruppen ett fortsatt utredningsuppdrag att ta fram en finansieringsplan,
organisationsplan, handlingsplan och en tidplan för uppstart av ett flygtekniskt
program.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Kerstin Johansson (FP), Saleh Sakhnini (C),
Kristoffer Sjölander (FP) och Erik Ohlson (V), ställföreträdande kompanichef
Patricia Wall och Magnus Magnusson, chef för flygunderhåll vid Ronneby Garnison,
Blekinge Flygflottilj F17 , programrektor Anders Ohlsson/GKH, projektledare Bo
Skandevall samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Uppdrogs åt projektgruppen att vid det fortsatta utredningsuppdraget
framta en finansieringsplan, en organisationsplan, en handlingsplan och en
tidplan för uppstart av ett flygtekniskt program.

_________

Exp:

Lennarth Förberg, nämndsordf
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Bo Skandevall, projektledare
Patricia Wall, ställföreträdande kompanichef
Magnus Magnusson, chef för flygunderhåll
Peter Rihs, chef S4
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Dnr 2012.31-617
§ 50 – Sjöarpsskolan. Information om verksamheten
(inkl rundvandring). Information.
Dagens nämndssammanträde var förlagt till Sjöarpsskolan i Bräkne-Hoby, där
ledamöterna i Utbildningsnämnden delgavs en presentation av verksamheten i
samband med rundvandringen på skolan och ute i på skolområdet.
Vidare fick nämndsledamöterna ta del av den presentation som elever sammanställt
på engelska, avseende projektet EU VET4D – RTH Open Senses med inriktning
väderanpassade kläder. Projektet sker i samarbete med BTH och har till syfte att
öka anställningsbarheten för de som har någon form av utvecklingsnedsättning.
Lärarna Carl Heller och Johnny Svensson informerade kring Industriprogrammet
och den verksamhet som bedrivs där. Eleverna Tim Olsson och Pontus Jönsson
redogjorde dessutom inför Utbildningsnämndens ledamöter, för de olika
funktionerna på såghästen; dess höj- och sänkbarhet samt justerbara ben med mera.
I samband med rundvandringen på Sjöarpsskolan fick två elever även förevisa den
såghäst som framtagits av elever på Industriprogrammet.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Tim Svanberg (C),
Erik Ohlson (V) och Saleh Saknini (C), förvaltningschef Tommy Ahlquist, rektor
Ingela Berg/ResursCentrum; Sjöarpsskolan, lärarna Jenny Lundberg, Malin
Konradsson, Carl Haller och Johnny Svensson; samt eleverna Timmy Olsson, Terje
Möllerström, Tim Olsson och Pontus Jönsson vid Sjöarpskolan.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Ingela Berg, rektor ResursCentrum; Sjöarpsskolan
Vbf till berörda lärare och elever för kännedom.
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Dnr 2012.4-041
§ 51 – Fördjupad uppföljning av budget mars 2012. Rapport.
I enlighet med av Nämnden taget beslut har fördjupad redovisning/månadsbokslut
för mars månad 2012 framtagits. Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för
den av Ekonomienheten framtagna budgetprognosen avseende mars månad som
visar en positiv avvikelse med +271 Tkr. Nämndsledamöterna delgavs
uppföljningen såväl verksamhetsvis som per rektorsområde. Vidare delgavs
sammanställning över åtgärder för en budget i balans.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist lyfter dock ett varningens tecken, då det gäller
budgeten för ensamkommande flyktingbarn vilken är något oklar. Interkommunal
ersättning saknas från Sölvesborgs kommun, kompensation vilket kan komma att
påverka budgetutfall. Kontakt har tagits med Kommundirektör Jörn Wahlroth betr
detta.
En fördjupad tertialuppföljning kommer att ske inför nästa månad i likhet med
tidigare år. Inför hösten kommer budgeten sedan att byggas om med anledning av
den nya ledningsorganisationen.
Förslag till ny internbudget kommer att framtas till nämndssammanträdet i juni,
inför höstens nya ledningsorganisation.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C) och Per Ericsson (RP), ekonom Birgit Ryberg,
utvecklingssamordnare Inger Hjort, förvaltningschef Tommy Ahlquist; samt
Anders Thomsson/Lärarnas Riksförbund.
Beslut
•

Redovisningen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Ekonomienheten
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Dnr 2012.48-600
§ 52 – Att sätta mål och mått. Nämndens arbete under 2012.
Nämndens ledamöter delgav det utbildningsmaterial som ekonomichef Johan
Sjögren enligt uppdrag framtagit, betr arbetet med mål- och verksamhetsmått som
en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen i Ronneby kommun. Presidierna har
tidigare fått ta del av materialet.
Föredragningen ska ses som en avstamp för det kommande budgetarbetet med
fokusering på målarbetet. Utbildningsmaterial syftar till att mål för uppföljning
kopplade till visionen ska hittas; från målstyrning till resultatstyrning.
I framtagen vision för Ronneby finns följande övergripande mål i
kommunfullmäktiges budget; 1) Fler jobb, 2) Attraktivt boende, 3) En bra skola,
4) En bra omsorg, 5) En bra socialtjänst, 6) En bra miljö och 7) Levande kultur &
rik fritid; samt ett åttonde mål som inbegriper samtliga sju mål ovan: 8) Ekonomi i
balans. Nämnden har till uppgift att formulera förslag till KF:s verksamhetsmål
kopplade till de åtta övergripande målen, som ska konkretiseras, förtydligas och bli
mer gripbara.
Ordförande Lennarth Förberg (M) redogjorde för framtagen tidplan. Redovisning
av det pågående arbete ska inges till KSau den 14 maj 2012. Utbildningsnämndens
förslag till mål och nyckeltal ska lämnas till Ekonomienheten den 24 augusti 2012.
Beslut tas sedan av Kommunstyrelsen i oktober månad; i Kommunfullmäktige
under november månad 2012.
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Nämnden i sitt beslut noterar att
arbetet påbörjats och att diskussioner förts vid tre tillfällen samt att ett tillfälle
särskilt avsatts för detta. Framtagen promemoria ska närslutas. Vidare att en grupp
bestående av Utbildningsnämndens presidie och tjänstemän ska bildas för att framta
förslag där formulerade målsättningar kopplats till verksamhetsmåtten.
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att 5 personer ingår i gruppen samt att
diskussioner förs i partigrupperna.
Nämndsledamot Kerstin Johansson (FP) yrkar att 5 personer ingår i arbetsgruppen.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Åsa Evaldsson (M), Erik Ohlson (V) och
Kerstin Johansson (FP), utvecklingssamordnare Inger Hjort samt Anders
Thomsson/Lärarnas Riksförbund.
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Beslut
•

Nämnden bifaller följande;
• Rapport ska lämnas till Kommunstyrelsen om att arbetet med mål
och nyckeltal har påbörjats i Utbildningsnämnden, samt att
diskussioner redan tidigare har förts kring mål- och resultatstyrning
vid tre tillfällen; därav har ett nämndssammanträde helt avsatts till
detta vid ett särskilt tillfälle; samt att framtagen promemoria
närsluts.
• Interna partidiskussioner följt av partiöverläggningar ska hållas.
• Utbildningsnämnden kommer att vid juni månads nämndssammanträde ta beslut om de mål som ska ges som svar.
• Beslut om arbetsgruppens sammansättning tas vid nästa
nämndssammanträde.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
UN:s presidium
Kommunstyrelsen
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Dnr 2012.3-610
§ 53 – Lilla internatet, Blekinge Naturbruksgymnasium. Yttrande över
förfrågningsunderlag.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde inledningsvis för bakgrunden till
rubr ärende. Diskussioner har sedan en tid tillbaka förts om komplettering till ”stora
internatet” då behov av ca 8-12 platser för elever med hund föreligger.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till yttrande
betr ombyggnad/renovering av Hus 11 på Blekinge Naturbruksgymnasium;
I dagsläget föreslås att nybyggnation avvaktas betr de totalt 12 platser som bör
finnas för elever med hund på ”Lilla internatet”.
På sikt krävs 40 internatplatser på skolans ”stora internat”. Ett alternativ till
föreslagen ombyggnad är att erbjuda enkelrum, men med gemensam toalett och
dusch i korridor bibehållet.
Nybyggnation av ca 20 internatplatser och ombyggnad av befintliga internat till ca
20 enkelrum tros vara en rimlig vision på sikt.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget yttrande och antar det
som sitt eget.
Yrkanden
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att ett tillägg till yttrandebeslutet sker, där
det framgår att de nuvarande brandsäkerhetskraven ska följas.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Krister Stenström
(M) och Erik Ohlson (V), samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande ang
ombyggnad/renovering av Hus 11 på Blekinge Naturbruksgymnasium,
med tillägget att de nuvarande brandsäkerhetskraven följs.

_________

Exp:

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Per Isaksson, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium
William Lavesson, byggprojektledare
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Dnr 2012.3-610
§ 54 – Begäran om Remissyttrande ang Kvalitetsprogram för planering
och byggande i Ronneby kommun. Förslag.
Nämndens ledamöter har tagit del av framtaget förslag till remissyttrande gällande
kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun.
Kvalitetsprogrammet ska användas som ett verktyg för att säkerställa att bl.a
antagna miljö- och folkhälsomål förverkligas och genomförs i planering,
exploatering och renovering av den byggda miljön i Ronneby.
Utbildningsförvaltningen är positiva till det nya Kvalitetsprogrammet och förslår
Nämnden att tillstyrka förslaget i sin helhet.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar remissyttrandet som sitt eget och med detta
tillstyrker förslaget i sin helhet.
Beslut
•

Nämnden bifaller föreliggande förslag till remissyttrande gällande
kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun, och
tillstyrker därmed förslaget i sin helhet.

_________

Exp:

David Gillanders, stadsarkitekt
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
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Dnr 2012.3-610

§ 55 – Begäran om Remissyttrande ang motion från KF-ledamoten
JanAnders Palmqvist (S) ang lärlingsbyggen. Förslag.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till
remissyttrande gällande motion från KF-ledamot JanAnders Palmqvist (S) ang
lärlingsbyggen.
I yttrandet anför utredaren att det inte går att bedöma de tekniska möjligheterna att
driva byggnationen i kommunens regi på det sätt som beskrivs i motionen. Men om
det finns möjlighet att i upphandlingsprocessen av Hulta förskola ställa krav på viss
lärlingsomfattning anses detta vara av godo.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till svar som sitt eget
och med detta föreslår Kommunstyrelsen att bejaka motionärernas förslag i dessa
delar.
Yrkande
2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) yrkar att yttrandet kompletteras med att
Utbildningsförvaltningen har ett moraliskt ansvar för att eleverna får ett yrkesbevis.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och Saleh Sakhnini
(C), samt utvecklingssamordnare Inger Hjort.
Beslut
•
•

Nämnden bifaller föreliggande förslag till remissyttrande, samt att
yttrandet kompletteras med att Utbildningsförvaltningen har ett moraliskt
ansvar för att eleverna får ett yrkesbevis.
Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att bejaka motionärernas förslag.

_________

Exp:

Johan Sandevärn, internationell samordnare
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
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Dnr 2012.8-630
§ 56 – Laglighetsprövning till Förvaltningsrätten av överklagat
verkställighetsbeslut.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för på Nämndens dagordning
uppfört ärende avseende laglighetsprövning till Förvaltningsrätten gällande
överklagat verkställighetsbeslut; placering i förskola enl 8 Kap §§5,6 Skollagen.
Genom verkställighetsbeslut har två barn fått dubbel placering, vilket vid rektors
beslut om upphävande överklagats till Nämnden av vårdnadshavaren. Beslutet är ej
överklagansbart enligt Skollagens mening.
Diskussioner följde på den muntliga föredragningen av rubr ärende.
Förslag till beslut
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Utbildningsnämnden enas i sitt
beslut om att Nämnden behandlat ärendet vid sitt nämndssammanträde den 19 april
2012 och därvid inte funnit anledning att upphäva rektors beslut.
Yrkanden
Nämndsledamöterna Per Ericsson (RP), Kjell GG Johansson (M), Åsa Evaldsson
(M), Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S) och Rune Kronkvist (S) tillstyrker
ordförandens förslag till beslut.
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) tillstyrker ordförandens förslag till beslut, med
tillägget att Förvaltningschefen får i uppdrag att ansvara för att upprätta alt.
Förtydliga befintliga rutiner rörande placeringar.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Tim Svanberg (C), Per Ericsson (RP), Kjell GG Johansson (M), Åsa Evaldsson
(M), Kristoffer Sjölander (P), Erik Ohlson (V), Jan-Eric Wildros (S), Krister
Stenström (M), Rune Kronkvist (S) och Anette Rydell (S); samt
utvecklingssamordnare Inger Hjort och förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Utbildningsnämnden har behandlat ärendet vid sitt nämndssammanträde
den 19 april 2012 och därvid inte funnit anledning att upphäva rektors
beslut.

_________
Exp:

Förvaltningsrätten
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Thomas Masseck, rektor Bräkne-Hoby ro
Vårdnadshavaren
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Dnr 2012.14-611
§ 57 – Långsiktig utvecklingsplan för grundskolan. Inriktningsförslag.
Inledningsvis gav förvaltningschef Tommy Ahlquist en bild av grundtanken till
framtaget förslag till långsiktig utvecklingsplan, som ligger i linje med det
pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Vid ett bifall till framtagen utvecklingsplan
krävs att medel så småningom avsätts för ändamålet och lyfts till
Budgetberedningen.
Enligt utvecklingssamordnare Inger Hjort läggs fokus på kompetensutveckling i det
inriktningsförslag till långsiktig Utvecklingsplan för Utbildningsförvaltningen som
presenteras för Nämnden. I förslaget anges ett flertal punkter med förslag på olika
satsningar.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår inledningsvis att rubriken ändras från
Utvecklingsplan till ”Kompetensutvecklingsplan för Utbildningsförvaltningen”, att
ärendet återremitteras till Utbildningsnämndens sammanträde den 16 maj 2012 och
att förslag framtas i samband med övrig kompetensutbildning.
Nämndsledamot Kristoffer Sjölander (FP) lyfte vikariefrågan vid frånvaro för
kompetensutveckling och att denna kostnad också bör inräknas i
kostnadsberäkningen.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade Nämndens ledamöter betr lärares
arbetstid, reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. Förvaltningschefen påtalade
vidare vikten av att Nämnden ställer sig bakom den process som nu föreslås
påbörjas genom framtagen kompetensutvecklingsplan.
Nämndsledamot Erik Ohlsson (V) föreslår att ärendet istället för att gå som
återremiss, lämnas som ett informationsärende och verksamheten får möjlighet
återkomma i ärendet.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamot Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Kristoffer Sjölander (FP), Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V), Saleh Sakhnini
(C) och Åsa Evaldsson (M), samt utvecklingssamordnare Inger Hjort och
förvaltningschef Tommy Ahlquist.
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Beslut
•
•

Dokumentet ändras till att benämnas Kompetensutvecklingsplan för
Utbildningsförvaltningen.
Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
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Dnr 2012.8-630
§ 58 - Förslag till ny tillämpningsregel för barnomsorgstaxan.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för förslag till ny tillämpningsregel
gällande barnomsorgstaxan. Med anledning av Kommunfullmäktige taget beslut
om avgiftsuttag även den tolfte månaden, föreslås följande tillämpningsregel:
12. 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.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till ny tillämpningsregel
att gälla från beslutets datum samt att rev. förslag till Barnomsorgstaxa fastställs.
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) bifaller föreliggande förslag till ny
tillämpningsregel för barnomsorgstaxan.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att elva månader ska gälla även
fortsättningsvis och för att kompensera för det budgeterade intäktsbortfallet föreslår
Wildros att uppdrag ges till förvaltningschefen att redovisa förslag där kostnaderna
kan sänkas med motsvarande belopp. Wildros föreslår att det till Nämndens
sammanträde i september redovisas konsekvenser, ekonomiska och
verksamhetsmässiga, om rätten till barnomsorg utökas från 15 till timmar/vecka när
föräldern är arbetslös eller föräldraledig.
Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer de båda yrkandena emot varandra och
finner att Nämnden bifallit föreliggande förslag till ny tillämpningsregel för
barnomsorgstaxan.
Votering begärs.
De som biträder yrkande från 2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S) röstar ja och den
som är emot röstar nej.
Vid ett nej har Nämnden bifallit ordförandens förslag.
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Omröstningsresultat
Beslutande
Lennarth Förberg, ordf. (M)
Christer Stenström (M)
Åsa Evaldsson (M)
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C)
Saleh Sakhnini (C)
Kristoffer Sjölander (FP)
Per Ericsson (RP) tjg.ers
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)
Anette Rydell (S)
Rune Kronkvist (S)
Kerstin Johansson (FP) tjg. ers
Stefan Österhof (S)
Erik Ohlson(V)
Katrin Nilsson (KD) tjg.ers

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X

Avs

X
X
X
X
X
X
X

Omröstningsresultatet blir 4 ja-röster och 9 nej-röster. 1 avstår.
Ordföranden finner att Nämnden beslutat bifalla föreliggande förslag till ny
tillämpningsregel för barnomsorgstaxan.
Reservationer
S-Gruppen reserverar sig mot Utbildningsnämndens beslut.
Erik Ohlson (V) inkommer med röstförklaring att närslutas protokollet.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Erik
Wildros (S), samt utvecklingssamordnare Inger Hjort och förvaltningschef Tommy
Ahlquist.
Beslut
•

Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till ny tillämpningsregel att
gälla från beslutets datum samt att rev. förslag till Barnomsorgstaxa
fastställs.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
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"Röstförklaring
Ingiven röstförklaring från Erik Ohlson (V) hörande till N§58:2012 avseende
Förslag till ny tillämpningsregel för barnomsorgstaxan;
”Jag har avstått från att rösta då vänsterpartiet avser att återkomma med ett förslag
till nämnden som inte ligger i linje med endera yrkanden som lagts fram idag.
Vänsterpartiet anser att skolan skall vara avgiftsfri och vi anser att förskolan nu,
äntligen, börjar gå mot att vara en skolform i samma anda som grundskolan. Vi kan
vidare inte stillasittande se på när den styrande majoriteten höjer de kommunala
avgifterna och därigenom ökar på splittringen i samhället. Vi märker och påpekar
att detta drabbar många hårt och specifikt kan man se detta i dagens ärende där en
höjning av avgifterna för förskolan kommer att bli en tung belastning för
barnfamiljer med knappa resurser.
Vänsterpartiet sympatiserar med det socialdemokratiska yrkandet avseende att
behålla taxorna på tidigare nivåer, vi väljer dock att initierar ett nytt ärende i
nämnden där vi vill få fram en konsekvensbeskrivning och ett beslutsförslag för
införandet av en avgiftsfri förskola i Ronneby Kommun.
Erik Ohlson
Vänsterpartiet"
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Dnr 2012.11-026
§ 59 – Personal - Arbetsmiljöfrågor
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter lägesrapport betr
den nya ledningsorganisationen och implementeringsarbetet kring denna. Vikten av
att alla känner sig delaktiga betonas.
Vidare redogjorde förvaltningschefen för den pågående processen kring föreslagen
bemanning av ledningsorganisationen. Tre vakanser har uppstått, varav två
rektorstjänster och en tjänst som samordnare. Utannonsering av vakanserna
kommer att ske. Sedan tidigare har tre skolområdeschefer utsetts.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Per
Ericsson (RP), Saleh Sakhnini (C), Jan-Eric Wildros (S), Rune Kronkvist (S),
Kerstin Johansson (FP), Erik Ohlson (V och Åsa Evaldsson (M); samt
förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr 2012.17-602
§ 60 – Kurser och konferenser
Utbildningsnämndens ledamöter delgavs inbjudan till Naturbruksdag 2012 på
Blekinge Naturbruksgymnasium, där det traditionella kosläppet sker den 28 april
2012.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr 2012.18-600
§ 61 – Förvaltningschefens rapporter
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter lägesrapport betr
situationen inom förskolan. Framtagen statistik över antal placerade barn under
april månad (inkl jmf). Totalt 6,02 barn/tjänst. Förvaltningschefen varnar för
trycket inom förskolan då det riskerar vara fullbelagt redan i augusti/september.
o

Vid Utbildningsnämndens sammanträde i maj månad 2012 kommer
representant från förskolan (bitr rektor) att beskriva arbetsmiljön och
läget i förskolan.

Ordförande Lennnarth Förberg (M) informerade från studiebesök på Kanehall
förskola 6 avd, Sölvesborgs kommun.
o Vid Utbildningsnämndens sammanträde i maj 2012 kommer Nämnden
att ta del av det fotomaterial som togs vid studiebesöket på Kanehall.

Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr § 62 – Delgivningsärenden
2012.1 - 047
Skolverket: Ansökan om utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan.
2012.1 - 047
Skolverket: Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med
basfärdigheterna läsa, skriva och räkna (SFS 2008:754).
2012.4 - 047
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-03-29 (KF §78:2012);
Beslut om kompletteringsbudget 2012.
2012.4 - 047
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-03-29 (KF §75:2012);
Anmälan om att styrtalen inte nås inom förskolan.
2012.46 - 049
Migrationsverket: Beslut om ersättning för kostnader avseende utbildning mm
för asylsökande barn m.fl. enligt 5 och 6 §§ förordningen (2002:1118) om
statlig ersättning för asylsökande m.fl.
2012.46 - 049
Migrationsverket: Beslut om ersättning för kostnader avseende utbildning mm
för asylsökande barn m.fl. enligt 5 och 6 §§ förordningen (2002:1118) om
statlig ersättning för asylsökande m.fl.
2012.47 - 114
Polisanmälan avseende skadegörelse 2012-03-29—2012-03-30
Snäckebacksskolan, Ronneby. (K3756-12).
2012.47 - 114
Polisanmälan avseende skadegörelse 2012-03-31—2012-04-01
Snäckebacksskolan, Ronneby. (K3940-12).
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2012.47 - 114
Polisanmälan avseende skadegörelse 2012-03-30—2012-03-31
Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby. (K3803-12).
2012.47 - 114
Polisanmälan avseende skadegörelse 2012-03-31—2012-04-01
Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby. (K3842-12).
2012.19 - 4132
Jordbruksverket: Meddelande om överföring av stödrätter 2012.
2012.19 - 4132
Länsstyrelsen i Skåne län: Beg om komplettering ang ansökan om
jordbrukarstöd 2012.
2012.24 - 600
TV4-Nyheterna: Frågor ang skolan - vitesföreläggande vid ej fullgjord
skolplikt
2012.24 - 600
Lärarnas Tidning: Frågor kring lärarlegitimation och de skärpta kraven för
lärare/förskollärare.
2012.25 - 600
Rapport från verksamhetsbesök Fredriksbergs ro, Fredriksbergsskolan och
Hulta fsk; Tim Svanberg, Rune Kronkvist, Saleh Sakhnini.
2012.45 - 600
Minnesanteckningar från Överläggning angående personaltäthet i förskolan
Nyponhuset, Johannishus ro.
2012.15 - 600
Skrivelse till styrelsen för AB Ronnebyhus ang förskolan Mosippan i
Backaryd.
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2012.33 - 606
Redovisning avs anmälan då skolplikt ej fullgörs (enl 3 Kap 1§ Skollagen).
Sekretessbelagt.
2012.33 - 606
Redovisning avs anmälan då skolplikt ej fullgörs (enl 3 Kap 1§ Skollagen).
Sekretessbelagt.
2012.41 - 610
Rektor, Johannishus rektorsområde, ang Listerbyskolans framtid.
2012.36 - 619
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens presidium 2012-03-29,
Stadshuset, UNP§2:2012; Ansökan från AMB Education AB (Academy of
Music and Business education AB) om godkännande som huvudman för en
fristående gymnasieskola i Tingsryds kommun. (Dnr 32-2012:517)
2012.36 - 619
Protokollsutdrag från Utbildningsnämndens presidium 2012-03-29,
Stadshuset, UNP§3:2012; Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlshamns
kommun. (Dnr 32-2012:717)
2012.44 - 622
Emailförfrågan från Ingela Kindblad betr klagomål oh synpunkter på hanteringen
av mitt barns mellanmål på Parkdala förskola.
2012.16 - 670
Tilläggsavtal föranlett av minskad åkerareal inom jordbruksarrendet Göholm 1:1.
Inbjudan till Öppet Hus på Blekinge Naturbruksgymnasium, Bräkne-Hoby den 18
april 2012.
Protokoll från Samverkansgruppen UN, 2012-03-12, Stadshuset, Ronneby
kommun.
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Kort & Koncist, Nr 1, mars 2012. Vår i Stadsträdgården.
Protokoll från Utbildningsnämnden avseende ordförandebeslut 2012-0315, Utbildningsför-valtningen, Stadshuset, Ronneby kommun.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-03-29 (KF §73:2012);
Revisionsberättelse för 2011 samt fråga om ansvarsfrihet.
Cirkulär 2012:14 - Vårpropositionen för år 2012
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Dnr 2012.9-002
§ 63 – Delegationsärenden
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-03-20--2012-04-29;
rektors beslut 2012-03-28—2012-04-10 Snäckebackens rektorsområde och
chefsrektors beslut 2012-02-15—2012-03-02 Gymnasieskolan Knut Hahn, - med
stöd av erhållen delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) framför kritik i att delegationsuppdraget till
Presidiet - ang friskolorna - inte tagit något definitivt beslut i ett av ärendena och
vbf detta till Kommunstyrelsen utan att ta någon ställning. Ohlsson kommer
framgent inte att ha samma förtroende för att delegera beslut till Presidiet å
Nämndens vägnar.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) informerade kring de beslut som togs av
Presidiet på delegation å Nämndens vägnar;
o
Presidiet beslutade tillstyrka ingiven ansökan från friskola i Tingsryd
kommun.
o
Presidiet beslutade vbf ingiven ansökan och material från fristående
ridgymnasium i Karlshamns kommun till Kommunstyrelsen beroende på de
konsekvenser en tillstyrkan skulle få.
Protokollen har också delgivits Utbildningsnämnden under dagens sammanträde.
Desamma har även anslagits enligt rutin.

_________

Justeras

Utdragsbestyrkande

25(25)

