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Dnr  2012.4-041 

§ 95 – Uppföljning av budget juli 2012. Redovisning.  

 
Nämndens ledamöter delgavs sammanställning över interkommunala 
ersättningar/kostnader, där ett positivt resultat redovisas (58%). Ännu ej 
genomförda besparingsåtgärder gör att resultat kan komma att ytterligare förbättras.  
 
Vidare redogjorde förvaltningschef Tommy Ahlquist  för den positiva sökbilden på 
gymnasiet. Ett trendbrott noteras betr industriprogrammet där antalet sökande har 
ökat markant. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att uppföljningen av Budget 2012 visar 
på ett positivt resultat och gör bedömningen att förutsättningarna är goda för att 
budgeten ska hållas. Dock påtalas ett hårt tryck ute på förskolorna. 
 
Betr vht 439 (ensamkommande flyktingbarn) uppger förvaltningschefen att någon 
kontroll över kostnadsbilden inte finns för denna verksamhet. Kommundirektör 
Jörn Wahlroth kommer att framta förslagsskrivelse gällande kompensation för ev 
uteblivna intäkter. 
 
Vidare understryker förvaltningschefen svårigheter vad gäller styrbarheten för 
interkommunala kostnader, då det i dagsläget är oklart hur många elever som sökt 
till fristående skolor. Vad gäller Sjöarpsskolan (vht 435) är förbrukningen hög. 
Färre antal elever påverkar budgeten.  
 
En tydligare bild av den ekonomiska situationen kommer att ges vid 
Tertialuppföljning II, då den genomförs i månadsskiftet augusti/september i likhet 
med tidigare uppföljningar.  

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-
Erik Wildros (S), Dan Håkansson (RP), Annette Rydell (S)  och Christer Stenström 
(M) , ekonom Birgit Ryberg samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten FK 
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Dnr  2012.4-041 

§ 96 – Budget 2012.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist uppger att internbudgeten för den nya 
organisationen ännu inte helt har kunnat färdigställas, utan kommer att presenteras 
vid Utbildningsnämndens sammanträde i september 2012. 
 
Nämndens ledamöter delgavs anvisningar inför Budgetberedningen hösten 2012. 
Positivt att notera är det utökade utrymmet för måldiskussion; utöver budgetfrågor. 
Utbildningsnämndens presidium är kallat till Budgetberedningens sammanträde kl 
08.30-10.15 den 18 september 2012.  
 
Föredragningarna disponeras enligt följande; 

- Nämnden (presidiet) presenterar sina förslag till Kommunfullmäktiges 
verksamhetsmål 

- Väsentligt avseende verksamhet och ekonomi. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten  
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Dnr 2012.48-600 

§ 97 – Mål för UN att redovisa till KF. Fastställande. 

 
Ordförande Lennarth Förberg (M) redogjorde för arbetsprocessen i den 
parlamentariska arbetsgruppen under framtagningen med föreliggande förslag till 
mål för Kommunfullmäktige.  
 
Utvecklingsstrateg Inger Hjort redogjorde för det förslag till övergripande mål att 
redovisa till KF, som den parlamentariska arbetsgruppen framtagit. 
Två övergripande mål föreslås för såväl Förskola som Grundskola, medan det för 
Gymnasieskolan föreslås tre övergripande mål.  
 
Därutöver föreslår 2e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) att även VUX ska ha KF-
beslutade mål för verksamheten. 

Yrkanden 

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på föreliggande förslag till 
övergripande mål att redovisa till KF, med närslutet tillägg gällande 
Vuxenutbildningen. 
 
Ordförande Lennarth Förberg (M) uppger att Alliansen ställer sig bakom Jan-Eric 
Wildros (S) yrkande betr Vuxenutbildningen. 

Förslag till beslut 

Föreliggande förslag till övergripande mål (inkl Vux) för Utbildningsnämnden att 
redovisa till Kommunfullmäktige antas. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och Mats Sjögren 
(MP), samt Utvecklingsstrateg Inger Hjort. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till övergripande mål (inkl Vux) för 
Utbildningsnämnden att redovisa till KF fastställes av Nämnden. 

• Antagna mål vbf till Kommunstyrelsen för vidare beredning i 
Kommunfullmäktige. 

 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 6(20) 

 
Utbildningsnämnden 2012-08-16 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

  
Dnr 2012.56-602 

§ 98 – IKT Kompetensutvecklingsplan. Förslag. 

 
Utvecklingsstrateg Inger Hjort informerade inledningsvis för skillnaden i den nya 
version till Kompetensutbildningsplan (IKT) som tillställdes Nämndens ledamöter 
vid dagens sammanträde. 
 
IKT-pedagogerna Carina Andersson och Jesper Rehn har framtagit förslag till 
Kompetensutvecklingsplan (IKT); vilken genomgicks och kommenterades. Sedan 
tidigare finns en av Nämnden och Kommunfullmäktige antagen IKT-strategi. 
 
Av kompetensutvecklingsplanen framgår ett antal grundläggande nivåer (A-E) som 
all pedagogisk personal skall arbeta med och godkännas på. Utanför Nivå A-E, 
finns fördjupningsnivåer (Nivå 1-5) som kan vara relevanta att genomföra beroende 
på vilken undervisning pedagogen bedriver. Genomförandet fokuseras pågå under 
tiden av ett läsår. Kostnaden bedöms klaras inom ramen för IKT-organisationen. 
 
Jesper Rehn betonar att föreslagen kompetensutvecklingsplan inte förbereder 
pedagoger för ett ev införande av 1:1 (en dator per lärare och elev). 
 
IKT-pedagog Carina Andersson informerade kring 1:1 och hur arbetet med att 
bygga upp det trådlösa nätverket - som är en grundförutsättning för ett 
genomförande av 1:1 – ska ske. Vikten av att tid och resurser läggs på utbildning 
för andra sätt och möjligheter att arbeta på betonas. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) hänvisade till av Kommunfullmäktige fastställd 
IKT-strategi, där det fastslås att varje elev ska ha till gång till en dator. Det framgår 
vidare att man ska ”verka för att varje elev har tillgång till en dator och när så 
krävs, att vissa elevgrupper på gymnasiet har en egen dator, så kallat ”en-till-en”. 
 
Carina Andersson uppger att IKT-strategin som antogs 2010 är i behov av 
revidering. 
 
Diskussion fördes kring rättvisedelen vad gäller allas tillgång till datorer samt ev 
uppstart av 1:1 på gymnasiet, men då samtidigt även påbörja/förbereda för 
datorvana på förskolorna. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) påtalar att man inom förskolorna har behov av 
mycket; exvis bättre lekmiljöer, men inte i ett första skede 1:1. 

Yrkanden 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att formuleringen ”Kostnaden för 
kompetensutvecklingen tas inom befintlig ram.” tillförs beslutet. 
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Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Åsa 
Evaldsson (M), Erik Ohlson (V), Kerstin Johansson (FP), Tim Svanberg (C) och 
Jan-Eric Wildros (S), IKT-pedagogerna Jesper Rehn och Carina Andersson; samt 
förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till 
Kompetensutvecklingsplan inom IKT-området för Utbildningsförvaltningens 
pedagoger. Kostnaden för kompetensutveckling tas inom befintlig ram. 

Beslut  

• Nämnden bifaller föreliggande förslag till Kompetensutvecklingsplan inom 
IKT-området för Utbildningsförvaltningens pedagoger. Kostnaden för 
kompetensutveckling tas inom befintlig ram. 

 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Fch Tommy Ahlquist 
IKT-pedagog Carina Andersson 
IKT-pedagog Jesper Rehn 
Samtliga rektorer/förskolechefer 
Skolområdescheferna 
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Dnr 2012.8-630 
 

§ 99 – Utredning ang Enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby 
kommun. Förslag om ersättningsnivåer. 

 
Utvecklingssamordnare Inger Hjort redogjorde för framtagen utredning ang enskilt 
driven pedagogisk omsorg i Ronneby, samt förslag till nya ersättningsnivåer i 
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag (KF §308:2011). 
 
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder för att öka användandet av enskild 
pedagogisk omsorg; 

1. Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år 
2. Införa fler omsorgsnivåer 
3. Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar 
4. Öka informationsinsatserna 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar framtaget förslag till nya ersättningsnivåer 
för enskilt driven pedagogisk omsorg enligt nedan; 

Yrkanden 

1:e vice ordf Tim Svanberg (S) / Alliansen yrkar återremiss i tre delar; 
- Att tjänstemännen återkommer med förslag till ersättningsnivåer och 

gränsdragningar som innebär högre ersättningsnivå oavsett 
åldersfördelningen hos barnen. 

- Att de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget redovisas utifrån 
några olika gruppsammansättningar. 

- Att en jämförelse av ersättningsnivåer i grannkommunerna och i riket 
redovisas. 

 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar avslag på punkterna 1, 2 och 3 och att 
dessa stryks i förslaget. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Christer Stenström (M), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S) 
och Anna-Mi Kullman (SD), utvecklingsstrateg Inger Hjort samt förvaltningschef 
Tommy Ahlquist. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 9(20) 

 
Utbildningsnämnden 2012-08-16 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Propositionsordning 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) konstaterar att tre förslag/yrkanden föreligger 
och ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller om beslut ska tas om 
återremiss. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras. 
 
Votering begärs. 
 
De som biträder yrkande från 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) om återremiss röstar 
ja och den som är för att ett beslut tas idag röstar nej. 
 
Vid ett ja har Nämnden bifallit ordförandens förslag. 

Omröstningsresultat 

Beslutande Ja Nej Avs 
Lennarth Förberg, ordf. (M) X  
Kjell GG Johansson (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Åsa Evaldsson (M) X 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C) X 
Saleh Sakhnini (C) X 
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers X 
Dan Håkansson (RP)  X 
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)  X 
Anette Rydell (S)  X 
Rune Kronkvist (S)  X 
Marie Ohlsson (S)  X 
Mats Sjögren (MP) tjg.ers X 
Erik Ohlson(V)  X 
Anna-Mi Kullman (SD)  X 
 
Omröstningsresultatet blir 10 ja-röster och 5 nej-röster. 
 
Ordföranden finner att Nämnden beslutat att ärendet återremitteras enligt 
Alliansens förslag ovan. 

Beslut 

• Föreliggande förslag om ersättningsnivåer avseende enskilt driven 
pedagogisk omsorg i Ronneby kommun återremitteras enligt följande tre 
delar; 
- Att tjänstemännen återkommer med förslag till ersättningsnivåer och 

gränsdragningar som innebär högre ersättningsnivå oavsett 
åldersfördelningen hos barnen. 

- Att de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget redovisas 
utifrån några olika gruppsammansättningar. 

- Att en jämförelse av ersättningsnivåer i grannkommunerna och i riket 
redovisas. 
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_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, utvecklingsstrateg 
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Dnr 2012.48-600 

§ 100 – Utbildningsnämndens sammanträdestider 2013. Förslag. 

 
Förslag till Utbildningsnämndens sammanträden har framtagits, liksom preliminära 
förslag till sammanträden i Utbildningsnämndens presidium. Nämndens 
sammanträdesdagar har huvudsakligen förlagts till torsdagar, med start kl 08.30. 
 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att nämndens sammanträde i april 
ändras till den 17 april 2013. 
 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2013 Kl 08.30--; 
 

 17 januari 22 augusti  

 14 februari 19 september    

 14 mars 17 oktober 

 17  18 april 14 november 

 16 maj 12 december 

 13 juni  
 
(Ev heldagsnämnder inplaneras framöver.) 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås fastställa föreliggande förslag till Nämndens 
sammanträdestider år 2013; med föreslagen ändring betr nämndens sammanträde i 
april. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till sammanträden för Utbildningsnämnden år 2013 
fastställes enligt nedan; 
 

Utbildningsnämndens sammanträdestider 2013 Kl 08.30--; 
 

 17 januari 22 augusti  

 14 februari 19 september    

 14 mars 17 oktober 

 17 april 14 november 

 16 maj 12 december 

 13 juni  
 
(Ev heldagsnämnder inplaneras framöver.) 
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_________ 
 

Exp:  

Samtliga nämndsledamöter/ersättare 
Samtliga rektorer/förskolechefer 
Skolområdescheferna 
Ingrid Leveau, Kommunledningsförvaltningen  FK 
Medborgarservice och Informationsenhet FK 
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Dnr 2012.11-026 

§ 101 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring processen med införandet av 
den nya områdes- och ledningsorganisationen som trädde ikraft den 1 juli 2012. 
Vidare redogjorde denne för bildandet av Förvaltningschefens ledningsgrupp. Ett 
möteschema kommer att framtas framöver.  
Ulf Borgström har tillträtt tjänst som arbetsmiljösamordnare vid Utbildnings-
förvaltningen, liksom kvalitetssamordnare Fredrika Ter-Borch Bjurek. 
 
--- 
 
Utvecklingsstrateg Inger Hjort informerade kring det kvalitetsverktyg som ska 
underlätta för rektorer vad gäller bl a analysredovisning. Internkontrollen är även 
en del i detta. 
Vidare informerade Hjort om Råd- och Stödteamet, där Bodil Svedbrant-Östgård 
tillträtt tjänsten som chef/samordnare. 
 
--- 
 
Vid Nämndens sammanträde i september 2012 kommer ledamöterna att få träffa 
skolområdescheferna för Skolområde Ronneby och Skolområde GyV. Vid oktober 
månads nämndssammanträde kommer skolområdeschef Ingela Berg för 
Skolområde Kallinge att inbjudas till Nämnden. 
 
--- 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring den anmälan från 
Arbetsmiljöverket som berör Snäckebacksskolan. Anmälan har sin grund  
arbetstidsfrågor. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
_________ 
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Dnr 2012.17-602 

§ 102 – 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 

§ 103 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kort kring antalet ej behöriga elever 
till gymnasiet samt antal ensamkomman flyktingbarn. 
 
Vidare informerade förvaltningschefen kring Kommunstyrelsens beslut om att 
utreda möjligheterna att skapa ett kommunalförbund då det gäller flygtekniskt 
gymnasium. Utredningsarbetet kring detta har påbörjats. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
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Dnr - 

§ 104 – Delgivningsärenden 

 
2012.9 -  002 

Förvaltningschefens vidaredelegation. 

2012.9 -  002 

Återrapportering av delegationsbeslut avseende personalfrågor. 

 

2012.49 -  023 

Uppdrag Arbetsmiljösamordnare, Utbildningsförvaltningen. 

 

2012.4 -  041 

Ordförandens informationsskrivelse till ledamöter och ersättare i Utbildnings-
nämnden avseende information från KF:s sammanträde 2012-06-20 betr Tertial I 
och ifrågasatt beslut om förändrad barnomsorgstaxa. 

2012.1 -  047 

Beslut från Länsstyrelsen avseende ansökan om utvecklingsmedel enligt §37 
(förordningen 2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan. 

 

2012.1 -  047 

Beslutsmeddelande från Skolverket betr Statsbidrag för deltagande i 
försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning våren 2012. 

2012.1 -  047 

Skolverket: Rekvirering av kostnader för Sfi-bonus. Beviljade ansökningar. 

 

2012.1 -  047 

Skolverket: Rekvirering av kostnader för Sfi-bonus. Beviljade ansökningar. 

 

2012.10 -  108 

Skrivelse från Personalen på Parkdala förskola: Kvalitet i förhållande till 
bemanning och styrtal. 

2012.47 -  114 

Polisanmälan avseende skadegörelse 120608-120611 Kallingeskolan, Skolvägen, 
Kallinge. (K7427-12). 
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2012.47 -  114 

Polisanmälan avseende stöld 120625 Skogsgårdsskolan, Ronneby kommun. 
(K8314-12). 

2012.47 -  114 

Polisanmälan avseende skadegörelse och egenmäktigt förfarande 120704-120705 
Skogsgårdsskolan, Ronneby kommun. (K8805-12). 

2012.47 -  114 

Polisanmälan avseende stöld, olaga intrång och skadegörelse 120704-120705 
Johannishusskolan, Ronneby kommun. (K8809-12). 

2012.21 -  171 

Räddningstjänsten Östra Blekinge: Tillsynsprotokoll 120702 Förskolan 
Prästkragen, Johannishus, Ronneby kommun. 

2012.32 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enligt Livsmedelslagen, Ekorrens 
Förskola, Fredriksbergsskolans rektorsområde. 

2012.15 -  600 

Normalavtal rörande utnyttjande av UR-program. 

2012.15 -  600 

Protokollsutdrag från Fritid- och kulturnämnden 2012-06-07 (N§74:2012) betr 
avtal om nyttjande av lokaler i Bruket mellan Fritid- och kulturförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen. 

2012.15 -  600 

Avtal om nyttjande av lokaler på Bruket. 

2012.25 -  600 

Rapport från verksamhetsbesök på Estetiska Programmet 2012-05-23, UN:s 1:e 
vice ordf Tim Svanberg (C). 

 

2012.29 -  600 

Förändringar av attesträtt fr o m 2012-07-01 inom Utbildningsnämndens 
verksamheter. 

2012.54 -  600 

Skolinspektionen: Beslut betr anmälan ang skolsituationen för en elev vid Hoby 
skola i Ronneby kommun. 

 

2012.22 -  609 

Arbetsmiljöverket: Avslag på framställning enligt 6 Kap 6a§ Arbetsmiljölagen. 
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun. 
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2012.22 -  609 

Arbetsmiljöverket: Resultat av inspektion den 5 juni och 18 juni 2012, 
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun. 

2012.14 -  611 

Ungdomsfullmäktige 2012. 

2012.14 -  611 

Emailskrivelse från Mari Holm-Petersson; Frågor inför höstterminen 2012. 

 

2012.14 -  611 

Svar till Skolinspektionen gällande kvalitetsgranskning av undervisning i NO i 
grundskolan årskurserna 1-3 vid Eringsbodaskolan i Ronneby Kommun. 

 

2012.13 -  619 

Skolinspektionen: Begäran om uppgifter som underlag för bedömning av negativa 
följder. 

2012.44 -  622 

Emailförfrågan från Monia Svensson ang avsaknaden av avslut av läsåret i 
Listerby skola. 

2012.44 -  622 

Email från Ingela Kindblad ang ärende betr matallergi. 

2012.57 -  627 

Protokollsutdrag från Socialnämnden 120626 betr Samverkansorgan mellan skola 
och socialtjänst ang elevers skolk (Kalmarmodellen). 

2012.15 -  670 

Lidingö Stad Utbildning: Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning 
(NIU). 

2012.15 -  670 

Avtal betr arbetsförlagd utbildning, APU, mellan Naturbruksgymnasiet i Blekinge 
och Askegårdens Djurservice. 

2012.58 -  677 

Avtal om tillhandahållande av utbildning i Svenska för invandrare. 
 
Protokoll från extra Samverkansgrupp UN, 2012-06-19, Ronneby 
kommun. 
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Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-05-31, Stadshuset, 
Ronneby (KF §135:2012): Anhållan om entledigande från uppdrag som 
ledamot i Utbildningsnämnden, Marina Tvermoes (SD) samt fyllnadsval. 

 
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2012-08-07, Stadshuset, 
Ronneby (KS §213:2012): Flygtekniskt gymnasium i Ronneby. 

 
 
 
 
__ 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 20(20) 

 
Utbildningsnämnden 2012-08-16 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2012.9-002 

§ 105 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-06-26--2012-07-10; 
samt rektors beslut 2012-06-20-2012-06-21 Johannishus rektorsområde, - med stöd 
av erhållen delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. 
 
 
_________ 
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