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Dnr 2012.4-041
§ 79 – Uppföljning av budget maj 2012. Redovisning.
Utbildningschef Tommy Ahlquist redogjorde för den av Ekonomienheten
framtagna budgetprognosen avseende maj månad, som redovisar en positiv
avvikelse mot budget med 73 Tkr.
Nämndens ledamöter delgavs sammanställning avseende interkommunal ersättning
för Utbildningsnämnden budgetåret 2012.
En positiv sökbild till Blekinge Naturbruksgymnasium uppges, där antalet sökande
i nuläget uppgår till 31 elever. Totalt har 74,23% elever sökt kommunal
gymnasieutbildning.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist påpekade ånyo avsaknaden av avtal mellan
övriga kommuner då det gäller ensamkommande flyktingbarn, vilket kan komma
att påverka budgetutfallet. Kommundirektör Jörn Wahlroth kommer att lyfta ärende
betr kompensation för detta.
Därutöver uttrycker förvaltningschefen viss oro för det ökande behovet av platser
inom förskolan, vilket även det kan komma att påverka budget. Enligt ingiven
lägesrapport från rektorsområdena, klaras placeringarna enbart inom Johannishus
och Bräkne-Hoby rektorsområden.
Den till dagens sammanträde framtagna förslaget till ny internbudget – där
omställning sker inför höstens nya ledningsorganisation – gör dock att
förvaltningschefen bedömer att skolområdenas budgetar klaras.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S) och Tim Svanberg (C) , utvecklingssamordnare Inger Hjort samt
förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Redovisningen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Ekonomienheten FK
Justeras
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Dnr 2012.4-041
§ 80 – Internbudget hösten 2012; ny organisation. Förslag.
Förslag till struktur för Internbudget hösten 2012; ny organisation, delgavs
Nämndens ledamöter. Centrala konton, resultaträkning för de tre skolområdena
genomgicks och kommenterades.
Någon förändring av de av Nämnden tidigare tagna beslut om satsningar kommer
inte att ske. Underskottet på Vht 100 (Nämnden) kommer att kräva omfördelning
pg a tid. felbudgetering vad gäller Nämndens sammanträden.
För Ronneby, Kallinge och GyV skolområde har halvårsbudgetar framtagits. För
Blekinge Naturbruksgymnasium, KulturPedagogiskt Centrum och RoS-Team har
helårsbudgetar tagits fram.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), ekonom Birgit Ryberg
samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Föreliggande förslag till struktur för Internbudget 2012; ny organisation
hösten 2012, fastställes av Nämnden.

_________

Exp:

KS/Budgetberedningen
Ekonomienheten

Justeras
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Dnr 2012.20-675
§ 81 – Program och inriktningar gymnasieskolan lå 2013/2014. Förslag.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till preliminär
organisation för Gymnasieskolan Knut Hahn läsåret 2013/2014. Inför antagningsprocessen till läsåret 2013/2014 ska beslut tas om organisation vad gäller
program och inriktningar.
Förslaget har även behandlats i Chefsgruppen.
Förslag till beslut
Med utgångspunkt från den pågående antagningen och planerad organisation
2012/2013 föreslås Utbildningsnämnden besluta om följande preliminära
organisation för Gymnasieskolan Knut Hahn.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanEric Wildros (S), Mats Sjögren (MP och Katrin Nilsson (KD), samt Anders
Thomsson/Lärarnas Riksförbund.
Beslut
•

Föreliggande förslag till program och inriktningar för gymnasieskolan lå
2013/2014 antages av Nämnden.

_________

Exp:

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Bo Skandevall, projektledare KORt
Ronny Mattsson, chefsrektor Gymnasieskolan Knut Hahn
Per Isaksson, rektor Blekinge Naturbruksgymnasium

Justeras
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Dnr 2012.13-612
§ 82 – El och energiprogrammet; karaktärsämnen i egen regi från
2013. Förslag.
Nämndsledamot Marie Ohlsson (S) anmäler jäv och lämnar Nämndens
sammanträde under rubr. ärende.
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag att överta el- och
energiprogrammet, karaktärsämnen i egen regi. Detta då Lernia College AB
beslutat avveckla all verksamhet på gymnasienivå.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordförande JanEric Wildros (S), ekonom Birgit Ryberg och förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Förslag till beslut
Förvaltningschefen föreslår Utbildningsnämnden besluta;
Att karaktärsämnesundervisningen för el- och energiprogrammet tas över i
egen regi från 2013.
Att förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa övergången till
karaktärsämnen i egen regi snarast möjligt.

Beslut
•

Nämnden bifaller förvaltningschefens förslag och beslutar;
o Att karaktärsämnesundervisningen för el- och energiprogrammet
tas över i egen regi från 2013.
o Att förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa övergången till
karaktärsämnen i egen regi snarast möjligt..

_________

Exp:

Fch Tommy Ahlquist
Chefsrektor Ronny Mattsson

Justeras

Utdragsbestyrkande

6(23)

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden

2012-06-14

Dnr 2012.3-610

§ 83 – Begäran om Remissyttrande avseende Kostpolicy. Förslag.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till
remissyttrande avseende Kostpolicy för Ronneby kommun.
I yttrandet har Inger Hjort bl a lyft fram följande;
”Allmänt sett är det viktigt att Kostpolicyn till sitt innehåll fastställs i sakfrågorna,
principiellt, oberoende av vad denna utredning resulterar i.
Kostpolicyn kan ses som en serie ställningstagande i frågor som kan fungera som
konkreta målsättningar för hela kostverksamheten. I kostpolicyn ska inte
organisationsfrågan för utförande fastställas.
I de fall det förekommer bör detta tas bort, mot bakgrund av att denna fråga utreds
samtidigt.
Det är positivt med tydliga ställningstaganden, exempelvis:
• Skollunchen ska serveras mellan kl. 11.00 – 13.00 och vid samma tidpunkt varje
dag.
• Barnen och eleverna ska ha minst tjugo minuter på sig att, sittande vid bordet,
inta sin lunch.
• Alla verksamheter ska sträva efter att barn och elever ska få servera sig maten
själva.
•
•

Ansvarig personal i tillagningsköken inom kommunens verksamheter ska regelbundet
erbjudas adekvat utbildning/fortbildning för att säkra kompetensen för
livsmedelsplanering och näringsberäkning.
Måltidsverksamhetens kvalitetsuppföljningar utvärderas genom måltidsmöten eller
brukarenkäter.

Även avseende kvalitetskraven på produkter och näring är dessa tydliga och relevanta. ”

I Sammanfattningen uppges att förslaget till Kostpolicy bedöms som viktigt, bra
upplagt, tydligt och lättläst till sin struktur; men att det behöver rensas från
synpunkter om organisation där utföraren förutsätts vara kommunen. Detaljer i
”hur”-frågor bör också tas bort.
Tilläggsyrkanden
Nämndsledamot Mats Sjögren (MP) föreslår att punkt bör tillföras som tar upp de
etiska kraven; exvis Fair Trade.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar tillägg då kopplingen till kommunens
tidigare beslut om rättvisemärkt, exvis Fair Trade, saknas.

Justeras
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Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till svar som sitt eget och
med detta anser remissen besvarad.
Föreslås att Utbildningsnämnden bifaller tilläggsyrkande betr avsaknaden av
koppling till kommunens tidigare beslut om rättvisemärkt; exvis Fair Trade.
Beslut
•

Nämnden antar föreliggande förslag till remissyttrande gällande förslag till
Kostpolicy för Ronneby kommun, med tillägget att kopplingen till
kommunens tidigare beslut om rättvisevärkt; exvis Fair Trade, saknas.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Teo Zickbauer, upphandlare

Justeras
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Dnr 2012.8-630
§ 84 – Ny förskola i Kallinge; tillbyggnad av Junibacken. Förslag.
Ärendet har tidigare behandlats vid Nämndens sammanträde 2102-05-16 (Hänv.
N§68:2012), då ärendet bordlades i avvaktan på redovisning från arkitekt Ziad Bico
och byggprojektledare William Lavesson.
Inledningsvis redogjorde arkitekt Ziad Bico för de två framtagna förslagen till
dispositionsplaner. Denne föreslår önskemål om att en referensgrupp bildas som
kan arbeta vidare med förprojekteringsarbetet.
Diskussion fördes betr utökning med ev ytterligare en avdelning pg a det behov av
platser som finns. Dessa är dock begränsade. Ordföranden är tveksam till
placeringen av förskolan.
Yrkanden
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar att möjligheterna att bygga minst en
femte avdelning ses över och kostnaderna för detta.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att en femte avdelning bör ingå i förslaget.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att Nämnden bedömer att förskolan inom något år kommer
att behöva fem nya avdelningar på Junibacken, varav en är en utökning som
kommer att kräva att ytterligare ca 1,2 Mkr tillförs.
Ordföranden föreslår att Nämnden lämnar detta yttrande till Kommunstyrelsen som
underlag inför beslut om byggnation av förskola i Kallinge.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna
Rune Kronkvist (S), Jan-Eric Wildros (S), och Christer Stenström (M), arkitekt
Ziad Bico, samt utvecklingssamordnare Inger Hjort och förvaltningschef Tommy
Ahlquist.
Beslut
•
•

Nämnden bedömer att förskolan inom något år kommer att behöva fem
nya avdelningar på Junibacken, varav en är en utökning som kommer att
kräva att ytterligare ca 1,2 Mkr tillförs.
Nämnden antar yttrandet till Kommunstyrelsen som underlag inför beslut
om byggnation av förskola i Kallinge.

_________
Justeras
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Exp:

Kommunstyrelsen
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Ziad Bico, arkitekt
William Lavesson, byggprojektledare

Justeras
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Dnr 2012.31-617
§ 85 – Ombyggnad av Hus 7, Sjöarpsskolan. Förslag.
Inledningsvis informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring de av Tekniska
förvaltningen sedan tidigare avsatta medel (2 Mkr) avseende fukt- och
mögelproblem. Behov av modernisering och anpassning av gymnasiesärskolan har
därefter tillkommit.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över
ombyggnad/renovering av Hus nr 7 i Sjöarp på gymnasiesärskolan.
Tekniska förvaltningen har avsatt medel i årets budget då man upptäckt fukt. Och
mögelproblem. Samtidigt påpekar skolans rektor problem som är
verksamhetsrelaterade i den del som bl.a avser övningsköken. Tekniska
förvaltningens bedömning är att verksamhetsanpassningar inte kan inrymmas i
anslaget.
Utbildningsverksamheten önskar att medel avsätts till Tekniska förvaltningen för
att gå vidare med projektering och ombyggnad så snart det är möjligt.
Arkitekt Siad Bico och byggprojektledare William Lavesson redogjorde för
planlösning och restaurering av Hus 7. Vid rivning och byggande av ett helt nytt
hus bedöms kostnaderna uppgå till ca 7 Mkr, medan renoveringskostnaderna
troligen stannar på ca 3,5 Mkr.
Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget förslag till yttrande
och antar det som sitt eget.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanEric Wildros (S), Saleh Sakhnini (C) och Dan Håkansson (RP),
utvecklingssamordnare Inger Hjort samt förvaltningschef Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Föreliggande förslag till yttrande över ombyggnad/renovering av Hus 7 på
gymnasiesärskolan; Sjöarpsskolan, antas av Nämnden.

_________

Exp:

Tommy Ahlquist, förvaltningschef
Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Ingela Berg, rektor / Anders Ohlsson, rektor
Tekniska förvaltningen
Justeras
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Dnr 2012.55-609

§ 86 – Resultat från grundskolan vt 2012 (LUS och måluppfyllelse).
Utvecklingsledare Ingrid Hansson redogjorde för hittills klara resultat från
grundskolan avseende vårterminen 2012. Betygsresultaten har ännu ej färdigställs
beroende på senarelagd terminsslut.
Redovisning från grundskolan av pedagogiska resultat vt 2012 delgavs Nämndens
ledamöter; Läsprojektet 2011/2012, LUS-resultat åk 3, delprovsresultat Nationella
Prov åk 3 och åk 6 i svenskan, matematik och engelska; samt ämnesprov ÄP9 i
svenska, matematik och engelska.
För LUS redovisas det bästa resultatet någonsin (87 %) sedan Läs-projektet
startade. Då det gäller delprovsresultaten i NP3 och NP6 har en genomgående hög
%-andel nått kravnivån.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Saleh Sakhnini (C)
och Mats Sjögren (MP), utvecklingsledare Ingrid Hansson och utvecklingssamordnare Inger Hjort.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Ingrid Hansson, utvecklingsledare

Justeras
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Dnr 2012.14-611
§ 87 – Start av ”internationell klass” för nyanlända elever. Förslag.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för förslag till inrättande av en
internationell klass (förberedelseklass) på Snäckebacksskolan. Hjort redogjorde för
bakgrunden till planerna att starta en internationell klass för eleverna från årskurs 6
eller 7 tom årskurs 9.
I förslaget föreslås klassen bli en kommungemensam grupp. Upptagningsområde
blir hela kommunen. Klassen kommer att bestå av cirka 20 elever och bemannas av
två lärare. Arbetssättet måste vara flexibelt, då eleverna har mycket olika
skolbakgrund. Tanken är också att eleverna med ökade kunskaper ska slussas ut i
vanlig klass i ämne efter ämne. Gruppens storlek kommer alltså att variera under
dagen. Hemvisten för eleverna blir ett klassrum på Snäckebacksskolan, som på så
vis utgör en fast punkt under hela dagen. Valet av skola beror på att flera elever
finns i Ronneby än i Kallinge till den beräknade gruppen.
Resurserna till klassen är fullt ut finansierade genom omfördelning inom budget.
Någon nyanställning kommer inte att ske.
Förslag till Beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan förslag till inrättande av en
internationell klass på Snäckebacksskolan med start fr. o m ht 2012.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Saleh Sakhnini (C)
och Christer Stenström (M), utvecklingsledare Ingrid Hansson och utvecklingssamordnare Inger Hjort.

Beslut
•

Föreliggande förslag till inrättande av en internationell klass på
Snäckebacksskolan med start fr o m ht 2012 bifalles av Nämnden.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Rickard Andersson, tf rektor Snäckebackens ro
Justeras
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Dnr 2012.8-630
§ 88 – Rutiner för överlämnande mellan förskolan och förskoleklass.
Informationsärende.
Nämndsledamot Eric Ohlson (V) har begärt redovisning av process och rutin för
överlämnande av barn mellan förskolan och förskoleklassen. Infordrade svar från
rektorsområdena ligger till grund för framtaget yttrande. Redogörelse för detta
lämnades av utvecklingssamordnare Inger Hjort.
Beslut
•
•

Nämnden ställer sig bakom framtaget yttrande.
Expediering av redovisningen ska delges Nämndsledamot Eric Ohlson (V)
som ej var närvarande vid dagens nämndssammanträde.

_________

Exp:

Nämndsledamot Eric Ohlson (V)
Utvecklingssamordnare Inger Hjort

Justeras
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Dnr 2012.31-617

§ 89 – Förslag till boendeträning för kommunens elever vid
Sjöarpsskolan.
Extrainsatt ärende. Handlingarna har delgivits nämndsledamöterna digitalt före
dagens nämndssammanträde. Framtaget förslag till yttrande samt skrivelse från
vårdnadshavare utdelades till Nämnden.
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för inkommen ansökan om
boendeträning för elev. I yttrande anförs följande;
”Tanken med boendeträning som ett steg på vägen till självständighet är mycket
bra och förekommer redan i dag på gymnasiesärskolan i form av veckoträning i
särskild lägenhet på skolan och i centrala Ronneby.
Beslutet att låta en kommunelev få bo i internat på skolan kräver dock Nämndens
ställningstagande och beslut. Inte minst av principiella skäl då internatet idag är
dimensionerat utifrån beräknade externa behov.
Föreslås att principerna för internatboende för kommunens egna elever
fastställs till
1. Rektor bedömer och fattar beslut
2. Internatplats kan beviljas i mån av plats beroende av antalet externa
elever.
3. Beslut meddelas vårdnadshavare efter extern sökomgång men senast 15
juni årligen.
4. Avgift, motsvarande den för externa elever, tas ut för boende och logi. ”

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom framtaget yttrande och antar det
som sitt eget.
Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att;
-

Justeras

Att den aktuella eleven ska beredas boende på Sjöarpsskolan till en avgift
som motsvarar den som tas ut för externa elever för kost och logi.
Att verksamheten får i uppdrag att till Nämndens sammanträde den 18
oktober 2012 framta förslag till förändrade rutiner för internatboende på
Sjöarpsskolan.
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Deltar i debatten
I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna JanErik Wildros (S), Tim Svanberg (C), Anna-Mi Kullman (SD), Per Ericsson (RP),
Saleh Sakhnini (C) och Rune Kronkvist (S), samt utvecklingssamordnare Inger
Hjort.
Beslut
•
•

Nämnden beslutar att den aktuella eleven ska beredas boende på
Sjöarpsskolan till en avgift som motsvarar den som tas ut för externa
elever för kost och logi.
Nämnden ger verksamheten i uppdrag att till Nämndens sammanträde den
18 oktober 2012 framta förslag till förändrade rutiner för internatboende
på Sjöarpsskolan.

_________

Exp:

Inger Hjort, utvecklingssamordnare
Ingela Berg, rektor / Anders Ohlsson, rektor
Ekonomienheten FK

Justeras
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Dnr 2012.11-026
§ 90 – Personal - Arbetsmiljöfrågor
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter lägesrapport betr
den pågående processen med struktureringen av den nya områdes- och
ledningsorganisationen, vilken träder ikraft den 1 juli 2012. Förvaltningschefen
uppger att hittills har övergången varit smidig och att tidsplanen håller.
-

Tjänst som rektor vid Skogsgårdsskolan-Saxemaraskolan är fortfarande
vakant.
Patrik Gustafsson har erhållit den vakanta rektorstjänsten vid
Gymnasieskolan Knut Hahn (Tk, EE, IP, Est).
Fredrika Ter-Borch Bjurek har erhållit tjänst som kvalitetssamordnare
(Gy) vid Utbildningskansliet.
Ulf Borgström har erhållit tjänst som arbetsmiljösamordnare vid
Utbildningskansliet.
Bodil Svedberg-Östgård har erbjudits tjänst som RoS-samordnare för
RoS-Teamet.

Därutöver informerade förvaltningschefen kring de tre utbildningsdagar om
pedagogiskt ledarskap som kommer att hållas för chefer i den nya organisationen.
Syftet med den nya ledningsorganisationen är att uppnå högre måluppfyllelse i
utbildningsverksamheten.
--1:e ordf Tim Svanberg (C) lyfte fråga betr Arbetsmiljöverkets inspektion på
Blekinge Naturbruksgymnasium.
(Handlingar i ärendet delges Nämnden under punkten ”Delgivningar”. )
--Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den anmälan från
Arbetsmiljöverket som berör Snäckebacksskolan. Anmälan har sin grund
arbetstidsfrågor.
Deltar i debatten
I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Erik Wildros (S), Tim Svanberg (C)
och Åsa Evaldsson (M), utvecklingssamordnare Inger Hjort och förvaltningschef
Tommy Ahlquist.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

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

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Justeras
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Dnr 2012.18-600
§ 92 – Förvaltningschefens rapporter
Rektor Ingegerd Karlsson, Kallinge F-6 ro, och bitr rektor Margareta Håkansson,
Kallinge 7-9 ro, har inbjudits till Nämnden för att redovisa deltagandet i den
”Globala Skolans” resa till Nicaragua.
Bitr rektor Margareta Håkansson redogjorde inledningsvis för de till antalet åtta
mätbara Millenniemålen, som handlar om att förbättra livet för världens fattiga.
Millenniemålen antogs vid FN:s Millenniemöte år 2000, där 147 stats- och
regeringschefer från alla FN:s medlemsländer deltog.
Vidare redogjordes för rektors ansvar att utveckla de internationella kontakterna.
Förslag till ”Framtidsdokument – Hällbar utveckling” delgavs Nämndens
ledamöter. I dokumentet redogörs för hur man vill fortsätta utveckla arbetet med
klimat och miljö i skolorna. Vidare har strategi på kort och lång sikt framtagits,
liksom förslag till vision för Ronneby kommun.
Nämndens ledamöter delgavs resenärernas intryck och upplevelser från resan till
Nicaragua.
Förslaget kommer att tillställas Internationella Programkontoret.
Beslut
•

Informationen tas till dagens protokoll.

_________

Exp:

Ingegerd Karlsson, rektor Kallinge F-6 ro
Margareta Håkansson, bitr rektor Kallinge 7-9 ro

Justeras
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Dnr § 93 – Delgivningsärenden
2012.1 - 047
Skolverket: Rekvirering av kostnader för Sfi-bonus.
2012.1 - 047
Skolverket: Godkännande av beslut avseende stöd till kompetensutveckling
inom området entreprenörskap i skolan.
2012.1 - 047
Skolverket: Beslutsmeddelande gällande utvecklingsmedel för
entreprenörskap.
2012.1 - 047
Skolverket: Rekvisition av statsbidrag för ökade kostnader till följd av
satsningen på den högre bidragsnivån inom studiemedlet för vissa arbetslösa
ungdomar i åldrarna 20-24 år.
2012.1 - 047
Skolverket: Beslutsmeddelande gällande omfördelning av statsbidrag till
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012.
2012.46 - 049
Migrationsverket: Ärende om ersättning för kostnader avseende utbildning mm
för asylsökande barn mfl enligt 5 och 6§§ förordningen (2002:1118) om statlig
ersättning för asylsökande mfl.
2012.47 - 114
Polisanmälan ang Skadegörelse 2012-05-15 Kallingeskolan, Ronneby (
K6364:2012).
2012.47 - 114
Underrättelse om beslut betr Polisanmälan ang Missbruk av larmanordning
2012-05-15 Snäckebacksskolan, Ronneby ( K6111:2012).

Justeras
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2012.47 - 114
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-04-26, Stadshuset,
Ronneby (KF §109:2012): Beslut om godkännande av handlingsprogram för
skydd och beredskap.
2012.19 - 4132
Länsstyrelsen i Skåne län: Meddelande om Ändring i ansökan om
jordbrukarstöd 2012.
2012.19 - 4132
Jordbruksverket: Meddelande samt begäran om komplettering avseende
överklagande av Länsstyrelsens beslut om tvärvillkorsavdrag 2011.
2012.15 - 600
AB Ronnebyhus Styrelse: Svarsskrivelse ang ev upphävande av hyresavtal
avseende förskolan Mosippan.
2012.24 - 600
Enkätsvar avseende Majblommans undersökning om barns villkor i Sveriges
kommuner.
2012.54 - 600
Skolinspektionen: Informationsblad till huvudmannen.
2012.54 - 600
Skolinspektionen: Anmälan ang skolsituationen för en elev vid
Snäckebacksskolan i Ronneby kommun.
2012.33 - 606
Avstängning av elev från skolavslutning. Sekretessbelagt ärende.
2012.33 - 606
Avstängning av elev från skolavslutning. Sekretessbelagt ärende.

Justeras
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2012.22 - 609
Arbetsmiljöverket: Inspektionsuppföljning avseende Inspektion 2012-05-14
vid Fsk Gullvivan, Kallinge F-6 rektorsområde.
2012.22 - 609
Arbetsmiljöverket: Information om avslutat ärende vid Förskolan Mumindalen
2012-02-20, Kallinge F-6 rektorsområde.
2012.22 - 609
Arbetsmiljöverket: Uppföljning av inspektionsmeddelande avseende
inspektion vid 2012-02-27 Naturbruksgymnasiet i Blekinge.
2012.22 - 609
Blekinge Naturbruksgymnasium: Hemställan till Arbetsmiljöverket om
inspektion vid Naturbruksgymnasiet ht 2012.
2012.13 - 612
Chefsrektor Ronny Mattsson, GKH: Beslut ang utbud inriktningar vid
Gymnasieskolan Knut Hahn, Ronneby.
2012.44 - 622
Emailförfrågan från Ulf Smith ang skolmaten i Ronneby.
2012.8 – 630
Ärende ang laglighetsprövning enligt Kommunallagen.
Protokoll från Samverkansgruppen UN, 2012-05-14, Stadshuset, Ronneby
kommun.
Email från Friskolornas Riksförbund ang sena skolpengsbeslut i 30% av
landets kommuner.
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-04-26, Stadshuset,
Ronneby (KF §122:2012): Besvarande av medborgarförslag från Mari
Gustafsson med flera gällande önskemål om införande av vårdnadsbidrag.

__
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Dnr 2012.9-002
§ 94 – Delegationsärenden
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-05-23--2012-06-13;
rektors beslut 2012-05-24 Snäckebackens rektorsområde, chefsrektors beslut 201205-14--2012-06-04 Gymnasieskolan Knut Hahn, - med stöd av erhållen
delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet.

_________
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