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Dnr 2012.52-629
§ 64 –”Commeniusprojektet Global Warming Effects 2010-2012”.
Redovisning.
Chefsrektor Ronny Mattsson, Gymnasieskolan Knut Hahn, inledde med att ge en
kort presentation av det internationella arbetet som sker genom Commeniusprojektet. Sedan projektarbetet startade har det eskalerat oerhört. Nyligen kom
besked om att elever vid GKH har erhållit praktikplatser på EU-parlamentet i
Bryssel. Något som upplevs oerhört positivt.
Ursula Sandin-Cullander gav en kort presentation av eleverna och deras
föredragningar på engelska. Under Commeniusprojektet ”Global Warming Effects”
har under - projekttiden som pågått under 1,5 års tid - ett flertal resor genomförts.
Projektets fokus har legat på effekterna av den globala uppvärmningen.
Eleverna presenterade sina resor på engelska inför Nämndens ledamöter. Under
januari 18—22 januari 2011 besökte man Breukelen i Holland, den 4-8 oktober
2011 Schärding i Österrike , 29 nov – 3 dec 2012 besökte man Bilbao i Spanien och
den 24-28 april 2012 var man i HØyanger, Norge.
Ronneby var under 10-14 maj 2012 värd för eleverna som indelades i fyra grupper;
för att arbeta på olika aspekter på temat ”How to save on the environment in your
everyday-life.”
Commeniusprojektet har bidragit till en ökad förståelse för klimatfrågor hos
eleverna, som även fått lära sig om olika kulturer och sedvanor. Därutöver har
färdigheterna i engelska utvecklats och fördjupats genom rubr resor och
kunskapsutbyten. Deltagande elever i Commeniusprojektet har på sina resor och
kontakter med lärare och elever från andra länder, varit goda ambassadörer för den
svenska skolan och en internationell prägel har satts på Ronneby som ort.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), och nämndsledamot Lars
Saager, chefsrektor Ronny Mattsson, språklärare/internationell kontakt GKH
Ursula Sandin-Cullander, och elever från Gymnasieskolan Knut Hahn.
Beslut
•

Redovisningen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Ronny Mattsson, chefsrektor GKH
Ursula Sandin-Callander, språklärare GKH
Fvb till elever deltagande i
”Commeniusprojektet Global Warming Effects 2010-2012”
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Dnr 2012.13-612
§ 65 – Flygtekniskt gymnasium i Ronneby. Lägesrapport.
Till Nämndens sammanträde har representanter för Blekinge Garnison F17 ånyo
inbjudits med anledn av planerna på ett flygtekniskt gymnasium i Ronneby. Vid
föreg Nämnd uppdrogs åt projektgruppen att vid det fortsatta utredningsuppdraget
framta en finansieringsplan, en organisationsplan, en handlingsplan och en tidplan
för uppstart av ett flygtekniskt program. Liknande utredning gjordes av
utvecklingssamordnaren Martin Vang år 2007.
Framtagen rapport avseende flygteknisk utbildning i Ronneby delgavs Nämndens
ledamöter. Ställföreträdande kompanichef Patricia Wall redogjorde för den tidplan
som framtagits inför en ev uppstarten av ett flygtekniskt gymnasium i Ronneby.
Föreslagen starttid är höstterminen 2014. Utbildningen är riksrekryterande
Projektledare Bo Skandevall redogjorde för framtagen budget, där
kostnadskalkylen bedöms hamna på ca 5—6 Mkr/årligen under en tidsrymd av ca 5
år. Kapitalkostnad för investering av flygplan förevisades (Totalt 4 800 Tkr).
Kostnad per plan och år beräknas till 1,6 Mkr.
I föreliggande missiv gällande inriktningsbeslut angående Flygteknisk utbildning i
Ronneby föreslås följande;
Att Utbildningsnämnden hos Kommunstyrelsen anhåller om;
Att få uppdrag att arbeta vidare med uppstart av en flygmekanikerutbildning
med intag år 2014,
Att finansieringen aktualiseras till Budgetberedningen inför åren 2014/2015,
Att vidare utreda förslagsalternativ 2 för avrapportering till Kommunstyrelsen
under hösten år 2012.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist påtalar att föreliggande förslag inte ryms inom
nuvarande budget utan att tilläggsäskande kommer att krävas till Budget 2013.
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) varnar för kostnadsdrivande program som kan
komma att påverka andra verksamheter, samt föreslår att avrapportering även sker
till Utbildningsnämnden.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) bifaller förslag till inriktningsbeslut avseende
flygteknisk utbildning.
Förslag till beslut
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår följande förslag till inriktningsbeslut
avseende flygteknisk utbildning, med viss revidering/komplettering av de att-satser
som ovan relaterats;
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Att Utbildningsnämnden hos Kommunstyrelsen anhåller om;
Att få uppdrag att arbeta vidare med uppstart av en flygmekanikerutbildning
med intag år 2014,
Att finansieringen aktualiseras till Budgetberedningen inför åren 2014/2015,
Att vidare utreda förslagsalternativ 2 för avrapportering till Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen under hösten år 2012.
Att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsäskande för Budget 2013 med
515 Tkr.

Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Per
Eriksson (RP), Saleh Sakhnini (C), Dan Håkansson (RP), Jan-Erik Wildros (S),
Lars Saager (M), Åsa Evaldsson (M), Rune Kronkvist (S), Tim Svanberg (C), Erik
Ohlson (V) och Marie Ohlson (S), ställföreträdande kompanichef Patricia Wall,
Peter Rihs, chef S4 Garnison F17 och Magnus Magnusson, chef för flygunderhåll vid
Ronneby Garnison, Blekinge Flygflottilj F17, programrektor Anders Ohlsson/GKH
och projektledare Bo Skandevall..
Beslut
Utbildningsnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om;
• Att få uppdrag att arbeta vidare med uppstart av en flygmekanikerutbildning med intag år 2014,
• Att finansieringen aktualiseras till Budgetberedningen
inför åren 2014/2015,
• Att vidare utreda förslagsalternativ 2 för avrapportering till
Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen under hösten år 2012.
• Att hos Kommunstyrelsen begära tilläggsäskande för Budget 2013
med 515 Tkr.

_________

Exp:

Lennarth Förberg, nämndsordf
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Bo Skandevall, projektledare
Patricia Wall, ställföreträdande kompanichef
Magnus Magnusson, chef för flygunderhåll
Peter Rihs, chef S4

Justeras

Utdragsbestyrkande

5(26)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2012-05-16

Dnr 2012.20-675
§ 66 – KORt-Samverkan – Från avtal till avsiktsförklaring.
Lägesrapport.
KORt-samordnare Bo Skandevall som inbjudits till Nämnden för att delge
nämndsledamöterna lägesrapport kring KORt-samarbetet, informerade om den
verksamhet som har bedrivits under våren 2012. Detta år står Ronneby Kommun
som värdkommun för KORt, och har till uppdrag att ge ett gemensamt
samverkansstöd till de inbegripna kommunerna i KORt-samarbetet.
Skandevall redogjorde för processen av ett frångående av samarbetsavtal till en
avsiktsförklaring. KORt:s vision och syfte är oförändrat med undantag av
gemensam marknadsföring. Rektorsgruppen inom KORt föreslår förvaltningschefsgruppen prioriterade utvecklingsområden. Samverkansstödet hittills sammanfattas i nedanstående punkter;
• Kallelser och anteckningar från gemensamma samverkansmöten inom KORt
• Underlag för nämndernas remissvar till Skolinspektionen
• Delaktighet i underlag inför nämndsbeslut gällande flygteknisk utbildning i
Ronneby
• Uppdrag inför samtal om TC (TeknikCollege)
• Undersöka om samband finns mellan elevers studieresultat och tilldelade
programresurser
• Representant för KORt inom samverkan Skåne
• Processledare för den grupp som verkställer uppdraget att genomföra en
fungerande lärplattform inom KORt under 2012
Ett gemensamt nämndssammanträde inom KORt är inplanerat till september 2012.

Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Erik
Wildros (S och Bo Skandevall, projektledare KORt-samverkan.
Beslut
•

Rapporten tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Bo Skandevall, projektledare KORt-Samverkan
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Dnr 2012.4-041
§ 67 – Uppföljning av budget 2012 Tertial 1. Information och
fastställande.
Inledningsvis blickade förvaltningschef Tommy Ahlquist bakåt under föreg
budgetår, samt konstaterad att rätt ingångsvärde gör att förutsättningarna för ett rätt
utgångsvärde vid bokslut ökar. Förvaltningschefen ser därför ljust på det framtida
ekonomiarbetet inom Utbildningsförvaltningen.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd Budgetuppföljning
Tertial I, vilken redovisar ett resultat på ca +130 Tkr. Nämndens ledamöter delgavs
resultaträkning för Utbildningsnämnden, sammanställning över nettokostnader per
verksamhet samt jämförelse av ekonomiskt utfall, vilka genomgicks och
kommenterades.
Nuvarande budgetsituation gör att förvaltningschefen ser positivet på
ekonomiarbetet och bedömer att budget kommer att klaras; förutsatt att inte något
oförutsett inträffar.
Inför hösten kommer budgeten att byggas om med anledning av den nya
ledningsorganisationen.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist lyfter dock ett varningens tecken, då det gäller
budgeten för ensamkommande flyktingbarn vilken är något oklar. Avsaknaden av
avtal mellan övriga kommuner kan komma att påverka budgetutfallet. Kontakt har
tagits med Kommundirektör Jörn Wahlroth betr detta.
Förslag till ny internbudget kommer att framtas till nämndssammanträdet i juni,
inför höstens nya ledningsorganisation.
Ordförande Lennarth Förberg (M) uttalar sin och Nämndens tillfredsställelse med
att budget nu redovisar ett överskott. Denne konstaterar att tidigare givet uppdrag
om fördjupade månadsbokslut t.o.m maj månad 2012 nu är slutfört. Någon
förlängning är inte aktuellt.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) påtalar vikten av att verksamheten vid tendens
till nedgång i budget snarast lyfter detta till Nämnden.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C) och Erik Ohlson (V), ekonomerna Birgit
Ryberg och Gunilla Johansson, samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.
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Beslut
•

Redovisningen tas till dagens protokoll, med tillägget att Ordförande
uttalar sin och Nämndens tillfredsställelse med att budget nu redovisar ett
överskott.

_________

Exp:

KS/Budgetberedningen
Ekonomienheten
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Dnr 2012.8-630
§ 68 – Ny förskola i Kallinge. Inriktningsförslag.
Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist om det sedan tidigare
givna uppdraget av Kommunstyrelsen, att undersöka möjligheterna till
nybyggnation av förskola (4 avd) i Kallinge. Ett flertal alternativ har undersökts för
att nu utmynna i det förslag som presenteras vid dagens nämndssammanträde.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för det inriktningsförslag till ny
förskola i Kallinge som har framtagits. Förslaget innebär att Junibackens förskola,
som idag har fyra avdelningar, byggs ut med ytterligare fyra avdelningar och blir en
sammanhållen förskola med totalt åtta avdelningar. Myrans förskola (1avd) och
Solvändans förskola (2avd) flyttas över i samband med nybyggnationen, varför om/tillbyggnaden av 4 fsk.avd inte kommer att medföra några fler platser än vad som
finns idag. Ev kan det finnas möjlighet att skapa en uteavdelning på Junibacken;
utöver liggande förslag.
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) påpekade att det blir två platser färre med
nuvarande förslag, och framförde synpunkter på möjlighet att ha kvar Myrans
förskola då kostnaderna är relativt låg.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort uppger att en-avdelningar har en dyr
driftskostnad, varför en avveckling av dessa är av ekonomiskt intresse.
Flexibiliteten ökar också då förskolorna slås samman till flera avdelningar på
samma ställe.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) påtalar att det i liggande förslag finns två
situationsskisser och att det i nuläget är oklart vilken som gäller.
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det inriktningsbeslut om utökning
av Junibacken med 4 fsk.avd samt placering och utförande är oklart. Frågor
kvarstår betr dess fysiska placering.
Förvaltningschefen Tommy Ahlquist föreslår bordläggning av ärendet till juni
månads nämndssammanträde.
Nämndsledamot Erik Ohlsson (V) bifaller förvaltningschefens förslag.
Förslag till beslut
Ordförande Lennarth Förberg (M) föreslår att ärendet bordlägges till juni månads
nämndssammanträde i enlighet med förvaltningschefens förslag.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Marie Ohlsson (S), Erik Ohlson (V), Lars Saager (M), Katrin Nilsson (KD) och
Jan-Eric Wildros (S), utvecklingssamordnare Inger Hjort och förvaltningschef
Tommy Ahlquist.
Justeras
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Beslut
•

Ärendet bordlägges och behandlas ånyo vid Nämndens sammanträde den
14 juni 2012.

_________

Exp:

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
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Dnr 2012.41-600
§ 69 – Listerbyskolans trångboddhet. Lägesrapport och diskussion.
Rektor Inger Jacobsen, Johannishus rektorsområde, redogjorde för situationen på
Listerbyskolan och de begränsningar som trångboddheten medför. Bl a används
korridorerna som grupprum.
Översyn har skett av upptagningsområdena till nuvarande Johannishus
rektorsområde; och Listerbyskolan, för att se ev möjligheter till förändringar.
En ev ombyggnad av gymnastiksalen i Listerbyskolan till lektionssalar, kan bli
möjligt vid ett ev bifall av ingivet medborgarförslag om byggnation av sporthall i
nära anslutning till Listerbyskolan. (Se N§70:2012).
Utvecklingssamordnare Inger Hjort kommenterade elevunderlag med förslag på
förändringar av upptagningsunderlaget, vilket delgavs Nämndens ledamöter.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) föreslår att möjligheterna till ombyggnad av
gymnastiksalen till lektionssalar utreds.
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) föreslår att möjligheterna att öppna
Kuggebodaskolan på nytt utreds.
Nämndsledamot Kerstin Johansson (FP) föreslår att ärendet utreds av expertis ur ett
helhetsperspektiv.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Christer Stenström (M), Jan-Eric Wildros (S), Saleh Sakhnini (C), Per Eriksson
(RP), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C), Kerstin Johansson
(FP), Rune Kronkvist (S) och Åsa Evaldsson (M), rektor Inger Jacobsen,
Johannishus ro och utvecklingssamordnare Inger.
Förslag till beslut
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att
utreda möjliga alternativ nedan och föreslå en lösning på trångboddheten i
Listerbyskolan;
Ombyggnad av Listerbyskolans gymnastiksal till lektionssalar
Förändring av upptagningsområdena
Byggnation av helt ny skola i Listerby
Öppna Kuggebodaskolan på nytt
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Beslut
•

Nämnden ger Förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjliga alternativ
och föreslå en lösning på trångboddheten i Listerbyskolan vid Nämndens
sammanträde i oktober 2012.

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
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Dnr 2012.3-610

§ 70 – Begäran om Remissyttrande ang Medborgarförslag från Karin
Svensson m.fl. ang byggande av Sporthall i Listerby i direkt närhet av
Listerbyskolan. Information.
Parallellt med föreg ärende betr Listerbyskolans trångboddhet, har
medborgarförslag betr byggande av sporthall i Listerby förts upp på Nämndens
dagordning som ett informationsärende. Detta med anledning av ev ombyggnad av
befintlig gymnastiksal till lektionssalar i Listerbyskolan.
Beslut
•

Informationen har beaktats i relation till föreg ärende och tas till dagens
protokoll. Nämnden inväntar förslag till yttrande på KS remiss.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
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Dnr 2012.3-610
§ 71 – Begäran om Remissyttrande avseende Medborgarförslag från
Daniel Häggander gällande möjlighet till Idrottsprofil i Ronnebys
högstadier. Förslag.
Det av rektor Thore Aronsson framtaget för förslag till yttrande över
medborgarförslag från Daniel Häggander gällande möjlighet till Idrottsprofil i
Ronnebys högstadier delgavs Nämndens ledamöter. Aronsson har i sin bedömning
föreslagit två alternativ; Spår A resp Spår B. En kostnadsanalys har också
framtagits.
För att genomföra ”idrottsprofil” krävs i spår A ett resurstillskott för genomförande
och beslut om utökad timplan av huvudmannen. I spår B krävs rektors beslut
rörande den egna skolan och kostnader som är jämförelsevis låga.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat med
ovanstående svar.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Åsa Evaldsson
(M), samt utvecklingssamordnare Inger Hjort.
Beslut
•

Föreliggande förslag till beslut antages av Nämnden, som anser
medborgarförslaget besvarat med ovanstående svar.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Thore Aronsson, centralt plac. rektor
Anna-Karin Sonesson, Kommunledningsförvaltningen
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Dnr 2012.3-610
§ 72 – Begäran om Remissyttrande ang
Kommunfullmäktigeledamot
Monica
Lindqvist
äventyrsförskola och äventyrsfritids. Förslag.

förslag
(S)

från
ang

Det av utvecklingssamordnare Inger Hjort framtaget förslag till yttrande över
motion från Monika Lindqvist (S) ang Äventyrsförskola och Äventyrsfritids
delgavs Nämndens ledamöter. I yttrandet anförs följande;
”Utbildningsförvaltningen kan, i perspektivet av att nya förskolor ska byggas,
stimulera intresset för att starta en mera regelrätt uteverksamhet, med de
förutsättningar som ändå måste finnas rent praktiskt, t ex stora uteförråd. Med
detta kan vi bejaka motionärens förslag.”
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar ovan svar som sitt eget och med detta
föreslår Kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.
Beslut
•

Föreliggande förslag till yttrande antas av Utbildningsnämnden och
föreslår Kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Anna-Karin Sonesson, Kommunledningsförvaltningen

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2012-05-16

Dnr 2012.48-600

§ 73 – Fastställande av arbetsgrupp för framtagande av mål och
nyckeltag. Förslag.
Ordförande Lennarth Förberg (M) ref. till föreg nämndssammanträdes §52:2012,
där beslut togs om att arbetsgruppens sammansättning skulle fastställas vid dagens
sammanträde 2012-05-16. Vid föreg Nämnd framkom två förslag;
Förslag 1: Samma konstellation som vid den parlamentariska långtidsutredningen.
(dvs M, C, FP (Presidiumet) samt S och V; utöver tjänstemän och
nämndsekreterare).
Förslag 2: Parlamentarisk grupp bestående av samtliga partier (dvs M, C, FP, S, V,
RP, KD, MP, SD); utöver tjänstemän och nämndsekreterare.
”Arbetsgruppen för framtagande av mål och nyckeltal” kommer då den fastställts
att få i uppdrag att arbeta vidare med uppdraget om att sätta mål och mått.
Yrkanden
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar att samtliga partier ingår i den
parlamentariska arbetsgruppen för framtagande av mål och nyckeltal.
Förslag till beslut
Föreslås att den Parlamentariska arbetsgruppen för framtagande av mål och
nyckeltal fastställes.
Nominerade till arbetsgruppen är: Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg (C),
Kristoffer Sjölander (FP), Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V), Dan Håkansson
(RP), Katrin Nilsson (KD), Mats Sjögren (MP) och Edvard Tvermoes (SD).
Därutöver föreslås förvaltningschef Tommy Ahlquist, utvecklingssamordnare Inger
Hjort och nämndsekreterare RosMarie Ronnehed ingå i arbetsgruppen.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Katrin Nilsson (KD), Dan Håkansson (RP),
Erik Ohlson (V) och Kerstin Johansson (FP).
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Beslut
•

Den parlamentariska arbetsgruppen för framtagande av mål och nyckeltal
fastställes.
• Arbetsgruppens ledamöter: Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg
(C), Kristoffer Sjölander (FP), Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V),
Dan Håkansson (RP), Katrin Nilsson (KD), Mats Sjögren (MP) och
Edvard Tvermoes (SD).
• Därutöver ingår förvaltningschef Tommy Ahlquist, utvecklingssamordnare Inger Hjort och nämndsekreterare RosMarie Ronnehed i
arbetsgruppen.

_________

Exp:

Parlamentariska arbetsgruppen (för framtagning av mål och nyckeltal)
Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
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Dnr 2012.11-026
§ 74 – Personal - Arbetsmiljöfrågor
Något utöver vad som berörts betr arbetsmiljö tidigare i protokollet fanns inte att
rapportera vid dagens nämndssammanträde.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr 2012.17-602
§ 75 – Kurser och konferenser
Några kurser, utbildningar eller inbjudningar till konferenser har inte inkommit till
dagens nämndssammanträde.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________
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Dnr 2012.18-600
§ 76 – Förvaltningschefens rapporter
Utvecklingssamordnare Inger Hjort delgav nämndsledamöterna fotomaterial taget
vid Presidiumets studiebesök på Kanehall förskola 6 avd, Sölvesborgs kommun i
maj månad 2012.
__
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) redogjorde för sitt verksamhetsbesök vid skolorna i
Hallabro och Backaryd. Denne lyfter fram oron bland personalen i samband med
omorganisationen och påtalar vikten av att oron skingras genom att klarhet bringas
i rådande situation. Skriftlig rapport har ingivits och delges Nämnden under
punkten ”Delgivningar”.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att denne kommer att delta i ett planerat
möte med Samhällsföreningen den 4 juni 2012.
__
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade Nämnden i ärende där rektor i
enlighet med Skollagen beslutat avstänga elev upp till en vecka. Vårdnadshavare
har berett möjlighet att yttra sig i ärendet och Socialnämnden har informerats om
beslutet. Huvudmannen, dvs Nämnden, informeras genom den rapport som
förvaltningschefen delger nämndsledamöterna idag. Ärendet är sekretessbelagt.
__
Vidare redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist för nyligen framtagen BOstatistik. Vid sammanställning per den 15 maj redovisas 6,10/tj jämfört med samma
tid föreg år 5,28/tj.
__
Bitr rektorerna Solveig Melkeareen, Skogsgårdens ro, och Kerstin BergskansMattson, Fredriksbergs ro, har inbjudits till Nämnden för att informera kring
situationen inom förskolan.
Bitr rektor Kerstin Bergskans-Mattsson uppger att trycket inom tätortens förskolor
är mycket högt. Diskussioner har förts med föräldrar i de fall 2månaders-kravet om
placering inte kunnat uppfyllas; och där dispens erhållits till placering inom 4
månader. Stor frustration rådde ute i verksamheten då förtätningen genomfördes.
Vidare redogjorde Bergskans-Mattsson för sjukfrånvaron och bemanningen ute på
fsk.avdelningarna. I förskolan krävs vikarie vid sjukfrånvaro.
Bitr rektor Solveig Melkeareen redogjorde för pedagogernas uppdrag. Genom den
nya Skollagen har uppdraget blivit tydligare då det gäller lärandet i förskolan. De
stora barngrupperna gör dock att den pedagogiska verksamheten blir lidande.
__
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Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring implementeringen av den nya
områdes- och ledningsorganisationen inom Utbildningsförvaltningen; som träder i
kraft den 1 juli 2012.
Vidare informerade förvaltningschefen om rekryteringen av tre nya rektorer, samt
rekryteringen av intendent/arbetsmiljösamordnare och utvecklingssamordnare.
Under hösten har tre utbildningsdagar för cheferna i den nya organisationen
inplanerats.
Regelbundna uppföljningar kommer att ske, samt en enkät betr utvärdering av
organisationen genomförs hösten 2013.
__
Förvaltningschef Tommy Ahlquist fick vid Nämndens sammanträde 2012-03-15
(N§38:2012) i uppdrag att ta kontakt med Ronnebyhus AB för att om möjligt häva
hyreskontrakt i förtid avseende förskolan Mosippan. Förvaltningschefen delgav
Nämndens ledamöter lägesrapport betr situationen samt informerade om
svarsskrivelse från Ronnebyhus AB där man motsätter sig ett förtida upphävande
av tecknat hyresavtal. En uppsägning av kontraktet kommer nu istället att ske 2015.
Möjligheterna till en flytt av förskolan Mosippan – i nära anslutning till
grundskolan - fortsätter dock.
__
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) lyfte fråga ang rutiner för överlämnade, samt
initierade detta som ett ärende till Utbildningsnämnden.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att detta kommer att tas upp som ett
ärende till Nämnden i juni 2012.
__
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim
Svanberg (C) och 2:e vice ordf Jan-Erik Wildros (S), nämndsledamöterna Rune
Kronkvist (S), Lars Saager (M), Erik Ohlson (V) och Anette Rydell (S), bitr rektor
Solveig Melkeraeen, bitr rektor Kerstin Bergskans-Mattsson; utvecklingssamordnare Inger Hjort samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.

Beslut
•
•

Informationen tas till dagens protokoll.
Huvudmannen, Nämnden, har informerats i sekretessbelagt ärende
avseende avstängning av elev.

_________
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Dnr § 77 – Delgivningsärenden
2012.11 - 026
Emailskrivelse från Christoffer Saar ang vikariat-sjuknärvaro.
2012.1 - 047
Skolverket: Ansökan /rekvisition av statsbidrag för Lärarlyftet II våren 2012.
2012.1 - 047
Skolverket: Ansökan /rekvisition av statsbidrag för Lärarlyftet I våren 2012.
2012.1 - 047
Statens Kulturråd: Fördelning av statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan –
Skapande Skola.
2012.47 - 114
Polisanmälan avseende skadegörelse 2012-04-27 Snäckebacksskolan, Ronneby.
(K5044-12).
2012.47 - 114
Polisanmälan avseende bedrägeri
rektorsområde, Ronneby. (K4484-12).

2012-04-11—2012-04-16

Fredriksbergs

2012.47 - 114
Polisanmälan avseende försök till stöld 2012-04-05—2012-04-10 Junibackens
förskola, Kallinge, Ronneby. (K4310-12).
2012.47 - 114
Polisanmälan avseende stöld av stuprännor
Snäckebackens rektorsområde, Ronneby. (K3842-12).

2012-04-05—2012-04-07

2012.36 - 185
Skolinspektionen: Återtagande av ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Karlshamns kommun.
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2012.19 - 4123
Utbildningsförvaltningens skrivelse till Miljö- och byggnadsförvaltningen ang
begäran om redovisning av egenkontroll enligt HACCP-principerna hos
Utbildningsförvaltningens livsmedelsanläggningar inom skola, fritidshem mm i
Ronneby kommun.
2012.19 - 4132
Överklagande till Länsstyrelsen i Blekinge Län
hälsoskyddsenhetens delegationsbeslut 2012-03-19.

avseende

Miljö

och

2012.19 - 4132
Länsstyrelsen i Skåne län: Begäran om komplettering avseende ansökan om
jordbrukarstöd 2012.
2012.14 - 459
Skolinspektionen: Beslut efter kvalitetsgranskning av Kunskapsbedömning i
grundskolan årskurs 1-3 vid Saxemaraskolan i Ronneby kommun.
2012.25 - 600
UN:s 1:e vice ordf Tim Svanberg (C); Rapport från verksamhetsbesök på skolorna i
Hallabro och Backaryd.
2012.22 - 609
Lärarförbundet/Lärarnas Riksförbund: Anmälan av arbetsmiljöärende:
2012.22 - 609
Blekinge Naturbruksgymnasium: Svarsskrivelse till Arbetsmiljöverket avseende
inspektionsmeddelande ISV 2012/7747.
2012.53 - 609
NTA, Kungliga Vetenskapsakademin; Kallelse till årlig stämma för NTA
Produktion och Service Ekon.förening.
2012.53 - 609
NTA, Kungliga Vetenskapsakademin; Verksamhetsberättelse för NTA Produktion
och Service Ekon.förening.
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2012.53 - 609
NTA, Kungliga Vetenskapsakademin; Årsredovisning för NTA Produktion och
Service Ekon.förening.
2012.22 - 610
Skrivelse från personalen på förskola/skola/fritids i Hallabro, Backaryd och
Eringsboda: Angående förslaget till ny ledningsorganisation inom
Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.
2012.22 - 610
Nämndsordförandens svarsskrivelse till personalen på förskola/skola/fritids i
Hallabro, Backaryd och Eringsboda: Angående förslaget till ny
ledningsorganisation inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.
2012.14 - 611
Emailskrivelse från Joacim Melin ang skolbiblioteksbesök i åk 4.
2012.14 - 611
Emailskrivelse från Ronneby Bibliotek ang skolbiblioteksbesök i åk 4.
2012.13 - 612
Information ang förslag till förändring av El- och energiprogrammet vid Lernia
College AB.
2012.36 - 619
Skolinspektionen: Tillbakadragande av ansökan om en fristående gymnasieskola i
Karlshamns kommun (Skolinspektionens Dnr 32-2012:717).
2012.8 – 630
(2012.10-108)
Emailskrivelse från Svante Esbjörnsson ang ärende avseende laglighetsprövning.
2012.16 - 670
Ramavtal om verksamhetsförlagd utbildning – VFU.
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2012.30 - 871
Länsstyrelsen: Föreläggande ang fråga om
naturreservatet Gö i Ronneby kommun.

ändring och utvidgning av

Inbjudan till Naturbruksdag på Blekinge Naturbruksgymnasium, Bräkne-Hoby den
18 april 2012.
Protokoll från Samverkansgruppen UN, 2012-04-16, Stadshuset, Ronneby
kommun.
Protokoll från extrainsatt möte i Samverkansgruppen UN, 2012-04-25, Stadshuset,
Ronneby kommun.
Cirkulär 2012:17 - Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet

__
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Dnr 2012.9-002
§ 78 – Delegationsärenden
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-04-24--2012-04-26;
rektors beslut 2012-05-03—2012-05-03 Snäckebackens rektorsområde och
chefsrektors beslut 2012-04-25—2012-05-09 Gymnasieskolan Knut Hahn, - med
stöd av erhållen delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet.

_________
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