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Dnr 2012.35-615(1224) 

§ 128 – Kommunal vuxenutbildning och SFI, lägesrapport 

Rektor Johanna Månsson från kommunala vuxenutbildningen, och SFI redogör 
för introduktionsprogrammet, samhällsorientering, informationsansvaret och 
vuxenutbildningen. 
Nyheter/aktuella frågor är:  

• Vux 12 med fokus på individperspektiv,  
• samarbetet Gränslöst, 
• ny läroplan för grundskolan (gäller för introduktionsprogrammet).  

Kommer att införas från nästa läsår tillsammans med övriga inom 
KORt. 

 
Introduktionsprogrammet har idag 111 elever. 
Det finns 26 st s.k. PRIV-elever. 
SFI har 103 elever i dagsläget och det är mycket trångt i nuvarande lokaler 
(Persborgsskolan). Flytt planeras sedan tidigare till Knut Hahnskolan. 
Planeringshorisonten är kort och framtiden svårbedömd. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg, M, ledamot Jan-Erik Wildros, S 
samt tjänstgörande ersättare Kathrin Nilsson, KD. 

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 
_________ 
 

Exp:  

Johanna Månsson 
Akten 
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Dnr 2012.4-041 

§ 129  Uppföljning av budget 2012/september, redovisning 

Nämndsledamöterna har tagit del av uppföljningsrapport september/2012. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för rapporten som visar på ett 
resultat på cirka – 480 tkr. Förvaltningschefen bedömer dock att 
rambudgeten för 2012 ska kunna hållas. 
  
Förvaltningschef Tommy Ahlquist går igenom hur ej budgeterade externa 
projekt påverkar resultatet, läget beträffande interkommunala ersättningar, 
ersättning till friskolorna samt aktuell barnomsorgsstatistik. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M samt ledamot Jan-Eric 
Wildros, S. 

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar budgetredovisningen till protokollet. 
_________ 
 

Exp:  

Ekonomienheten för kännedom 
Akten 
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Dnr 2012.4-041 

§ 130  Nämndens inriktning, budget 2013, diskussion och förslag 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet. 
 
Utbildningsnämnden har tagit del av upprättat inriktningsförslag/utkast 
från 2012-04-13 avseende kompetensutvecklingsplan för 
Utbildningsförvaltningen samt budget 2012-2013 och plan 2014-2015 från 
ekonomienheten. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist ger exempel på faktorer som påverkar 
internbudgeten för nämnden – ny förskoleavdelning, interkommunala 
ersättningar, antal elever på friskolorna mm och önskar inspel till det 
kommande arbetet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M samt ledamot Jan-Eric 
Wildros, S. 
 
Ordförande Lennarth Förberg framför med instämmande av Jan-Eric Wildros att de 
ekonomiska konsekvenserna av att ta bort hela avgiften för deltagande i KPCs 
verksamhet övervägs. 
 
Jan-Eric Wildros, S, framför vikten av att se över förhållandena i förskolan. 
 

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar diskussionen till protokollet. 
_________ 
 

Exp:  

Ekonomienheten 
Fch Tommy Ahlquist 
Akten 
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Dnr 2012.3-610  

§ 131  Inriktningsutredning av kommunens måltidsverksamhet 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott § 334/12 

Bitr. förvaltningschef Inger Hjort lämnar följande beslutsförslag; 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret begär remissyttrande över kostutredningen, en 
inriktningsutredning av kommunens måltidsverksamhet. En arbetsgrupp med 
representanter från kommunlednings- tekniska-, äldre- och utbildnings-
förvaltningen har utarbetat förslaget.  
 

Representanter för utbildningsverksamheterna har varit Lennarth Förberg och Inger 
Hjort.  
 

Utbildningsnämnden har tagit del av utredningen. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 148 att upphäva den tidigare 
beslutade utredningen av kommunens kostverksamhet och att genomföra en 
inriktningsutredning av kommunens måltidsverksamhet. Uppdraget för utredningen 
har varit; 
1. Nulägesbeskrivning.  

Diskussion av tidigare genomförda utredningar samt redovisning av dagens 
situation.  

2. Inriktningsresonemang.  
Hur skall måltidsverksamheten fungera oberoende av huvudman för 
genomförandet. Diskussion om produktionsalternativ, organisation samt krav på 
kök och utrustning mm. 

3. Egen regi jämfört med konkurrensutsatt verksamhet. 
Påverkar det inriktningen? 

4. Ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning  
5. Förslag till beslut  

Bedömning 

Utbildningsverksamheten konstaterar att förslaget rimmar väl med uppfattningen 
om att tillagning av mat ska ske nära verksamheten. Ett ställningstagande 
välkomnas i den riktning som föreslås, tillagning av varm mat nära konsumenterna, 
dvs. för utbildningsförvaltningens ansvar, barn och elever i förskola och skola.  
 
Organisationsfrågan är viktig för möjligheten att ansvara för matens kvalitet, vilket 
hittills upplevts som en svårighet i nuvarande organisation. Såväl förskolechef som 
rektor har ett uttalat ansvar för att den mat som serveras barn och elever är god och 
näringsriktig. Frågan om möjligheten att ansvara blir som vi ser det bättre med 
föreslagen inriktning.  
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Systemet med områdesvisa tillagningskök

 

 är tilltalande särskilt vid en fullt utbyggd 
organisation av nya kök enligt förslaget. De kortare avstånden borde gynna matens 
kvalitet. Verksamheten ser mycket positivt på de ambitiösa förslagen med 
nybyggnation av tillagningskök vid ett flertal skolor. En eventuell 
konkurrensutsättning blir förmodligen lättare med denna struktur.  

En gemensam kostorganisation

 

 i kommunen borde gynna utvecklingen inom 
verksamheten med de positiva effekter som kan väntas; vikarieanskaffning, 
kompetensutveckling för denna speciella grupp av personal, effektivare 
resurshantering, personalutveckling etc. De nuvarande upplevda problemen borde 
med detta förslag kunna röjas undan.  

Dock krävs att en funktion som kostansvarig

 

 för utbildningsförvaltningen inrättas, 
möjligen kan funktionen vara del av annan tjänst, ex. vis kokerska i organisationen. 
Detta behövs för att tillvarata de speciella krav som målgruppen barn/elever inom 
utbildningsförvaltningen har. Detta är en intern fråga, som i sig inte påverkar 
utredningen.  

I övrigt behandlar kostutredningen kvalitetsaspekter som är nog så viktiga för 
upplevelsen av måltiden som positiv. Här ser vi kostpolicyn som viktig. 
Utbildningsnämnden ställde sig bakom denna i juni 2012.  

Sammanfattningsvis 

Utbildningsverksamheten ser positivt på förslagen i sin helhet och ser gärna beslut i 
den inriktning som föreslås i kostutredningen.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås anta ovanstående svar som sitt eget och med detta 
anse remissen besvarad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M, ledamöterna Kerstin 
Johansson, FP, Jan-Eric Wildros, S samt Saleh Sakhnini, C. 

Yrkanden 
Ordförande Lennarth Förberg, M, yrkar bifall till förslaget till beslut. 
 
Jan-Eric Wildros, S, yrkar att förslaget ändras så att det inte ska finnas någon 
funktion som kostansvarig på Utbildningsnämnden. 
 
Ordförande Lennarth Förberg, M, yrkar avslag på Jan-Eric Wildros, S, 
ändringsyrkande. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Lennarth Förberg, M, ställer proposition på eget yrkade att bifalla 
förslaget till beslut och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg ställer proposition på Jan-Eric Wildros, S 
tilläggsyrkade och hans eget yrkande om avslag och finner att nämnden bifaller 
hans eget yrkande. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta ovanstående svar som sitt eget och med detta 
anse remissen besvarad. 

_________ 
 

Exp:  

Teo Zickbauer 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Dnr 2012.41-610 

§ 132  Ombyggnad av Listerbyskolan, information/lägesrapport 

Bitr. förvaltningschef Inger Hjort lämnar följande lägesrapport; 

Bakgrund 

Vid utbildningsnämndens sammanträde 2012-05-16, redovisade rektor Inger 
Jacobsen situationen vid Listerbyskolan med anledning av den trångboddhet som 
uppstått, främst på grund av inflyttningar i området. Beslutet i utbildningsnämnden 
blev att förvaltningschefen fick i uppdrag att utreda möjliga alternativ och föreslå 
en lösning på trångboddheten i Listerbyskolan;  

1. Ombyggnad av Listerbyskolans gymnastiksal till lektionssalar 
2. Förändring av upptagningsområdena  
3.  Byggnation av helt ny skola i Listerby  
4.  Öppna Kuggebodaskolan på nytt 

 
 
Bedömning  
Utbildningsförvaltningen kan i dagsläget redovisa läget avseende p 2 och 4. P 1 och 
3 kan endast bedömas efter utredning av Tekniska förvaltningen.  
 
P2- Förändring av upptagningsområdena
Vi bedömer att en ändring av upptagningsområdena endast skulle ha en begränsad 
effekt. I prognoserna för elevutvecklingen inom de områden som idag hör till 
Listerbyskolan, finns inte ev. inflyttning till nya villaområden på 
projekteringsstadiet med.  

  

 
Listerby är en växande tätort i kommunen. Planlagt område tillåter uppförande av 
ytterligare 40-50 villor i skolans närområde. I Norrkåsa finns planer på byggnation 
av ytterligare 20 villor.  Utöver detta finns planer för utbyggnader i såväl 
Kuggeboda som Aspan.  
 
- En begränsad del elever norr om E 22 skulle kunna föras till Johannishusskolan 

(statistik födda år 2000-2011 – totalt 6 st.) i st.f. som idag Listerbyskolan.  
- Elever boende i Listerby Almö har idag närmare till Nättraby än Listerby, vilket 

också avspeglas i statistiken. Av totalt 32 barn f åren 2000-2011 går redan 22 
elever i Karlskrona kommuns förskola-skola. De 10 elever som kan vara 
aktuella skulle med stor sannolikhet inte acceptera en ”flyttning” till 
Johannishus skola. 

- Elever tillhöriga Listerby Oxlaby är 30 i åldersgruppen f 2000-2011. Av dessa 
går 23 fn till Listerby förskola-skola och övriga har placering i Ronneby tätort.  

 
Vår bedömning är att man inte enkelt kan flytta dessa 23 barn/elever till Ronneby 
tätort, Fredriksbergsskolan, genom ändrat upptagningsområde, då barnen redan har 
etablerat kontakter och delar sin fritid med kamraterna i Listerbyskolan.  
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P4 Öppna Kuggebodaskolan på nytt 

Rektor Inger Jacobsen redovisade sin syn på frågan redan vid nämndens 
sammanträde 2012-05-16. Hennes bestämda uppfattning är att Kuggebodaskolan är 
för liten för att bedriva en utvecklande pedagogisk verksamhet med grundskola 
även för F-3 elever.  
 
I dagsläget används dessutom hela skolan som temporär förskola i avvaktan på 
Backsippans renovering och utbyggnad. Vi bedömer efter kontakt med Tekniska 
förvaltningen att skolan behöver användas för detta ändamål minst till år 2014.  
 

 
Listerbyskolans lokalbehov uppskattning  

Listerbyskolan är byggd för 120 elever, 1-6 skola under 60-talet och tillbyggd 
under 70-talet. Skolan byggdes om 1995 för att inrymma förskoleklass och 
fritidshem. Skolans matsal används till fritidsverksamheten och eleverna äter sin 
skollunch i klassrummen. Den trångboddhet som nu finns på skolan gör att 
korridorer och kapprum används som grupprum, samtidigt som matvagnar ska 
transporteras i korridorerna till och från klassrummen. 
 

4 Nya klassrum dimensionerade för 25 elever vardera 
Rektors bedömning av utökat lokalbehov är:  

4 Nya grupprum à 12 kvm vardera 
2 Nya eller utökade entréer  
3 Toaletter varav 1 skall vara handikappanpassad 
 
Tabell  Elevtal Listerbyskolan med nuvarande upptagningsområden 

Elevtal Listerbyskolan 

År 2012 2013 2014 2015 2016 

  Höst Höst Höst Höst Höst 
            

Tillgänglig 
plats 120 120 120 120 120 

Faktiskt 
elevtal 2012 134         

Prognos 
elevtal   162 176 180 185 

Differens -14 -42 -56 -60 -65 
 Inflyttning 

 
?   ?  ?  ? 

 
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Listerbyskolan behöver byggas ut och 
moderniseras, då elevtalen växer, tack vare positiva boendesatsningar för 
kommunen. Listerby är en attraktiv boendeort och en expansion i området bör 
bemötas med en modern skola som klarar att väl ta hand om de elever som väljer att 
gå i den.  
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I sammanhanget bör dessutom vägas in de förslag som finns i kommunens 
Kostutredning (som nu är på remiss) med tillagningskök i Listerby, antingen i 
förskolan som ska byggas om, eller i skolan.  
 
I det sammanhanget förordar vi skolan som kökslokalisering pga. de transporter 
som behöver göras med leveranser till och från ett tänkt tillagningskök.  
 
 
Tekniska förvaltningen genom Zijad Bico och William Lavesson redovisar skisser 
på alternativa lösningar för en utbyggnad av Listerbyskolan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M och ledamot Jan-Eric 
Wildros, S. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 
_________ 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist 
Akten 
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Dnr 2012.3-610 (1163) 

§ 133  Besvarande av medborgarförslag angående sporthall, 
Listerbyskolan 

 
Bitr. förvaltningschef Inger Hjort lämnar följande förslag; 
 
Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har begärt Utbildningsnämndens yttrande över 
medborgarförslag enligt rubricerat ärende.  
Förslaget innebär att en ny sporthall ska byggas nära skolan för att både tillgodose 
skolans idrottsundervisning och samhällets behov av sporthall.  
  

Bedömning  
Medborgarförslaget pekar på nyttan och värdet av en ny sporthall ur flera aspekter. 
Detta svar fokuserar på utbildningsverksamhetens syn på förslaget. Vi delar 
uppfattningen att Listerbyskolans lokaler är i stort behov av omgående översyn och 
åtgärder mot bakgrund av inflyttningarna som skett under senaste år.  
 
En ny sporthall kan vara en del av lösningen på frågan. Dock krävs ytterligare 
utredningar av tekniska förvaltningen i frågan innan ett ställningstagande kan ske. 
Frågan är komplicerad och kräver att andra aspekter belyses samtidigt såsom 
elevutvecklingen, skolans upptagningsområden, ev. behov av nytt tillagningskök 
beroende på kommunens kostutredning samt ekonomiska konsekvenser av förslaget 
i sin helhet kopplad till ombyggnaden av Listerbyskolan.  
 
Vi anser att förslaget är intressant och bör beaktas i samband med ovan utredningar.  
 
Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar det som 
sitt eget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M samt ledamot Jan-Eric 
Wildros, S. 

Yrkanden 
Ordförande Lennarth Förberg, M, yrkar med instämmande av Jan-Eric Wildros, S, 
bifall till förslaget till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande Lennarth Förberg, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner 
att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom ovan yttrande och antar det som 
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sitt eget.  
_________ 
 

Exp:  

Kommunledningsförvaltningen 
Tommy Ahlquist 
Akten 
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Dnr 2012.8-630 (1183)  

§ 134  Backsippans förskola i Listerby. Information. 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet. 
 
Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen Magnus Graad har redovisat förslag avseende Backsippans 
förskola i Listerby med fyra olika alternativ. Dessutom begär Tekniska 
förvaltningen nämndens ställningstagande i frågan om placering av ett tänkt 
tillagningskök i Listerby 
 
Bedömning 
Efter att ha tagit del av Tekniska förvaltningens förslag avseende ombyggnad av 
Backsippans förskola förordar förvaltningschefen förslag nr 4, dvs. rivning av 
befintlig byggnad och nybyggnation av ny förskola med 6 avdelningar.  
 
Beträffande lokalisering av ev. tillagningskök i Listerby förordar 
förvaltningschefen skolan som placering, med tanke på transporter och behov av 
säker angöring. Förvaltningschefen påpekar också att detta medför konsekvenser 
för Backsippans förskola då tillagningskök inte behöver byggas här.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M, ledamöterna Jan-Eric 
Wildros, S samt Saleh Sakhnini, C. 

Yrkanden 
Ordförande Lennarth Förberg, M, yrkar att presidiet tillsammans med berörda 
tjänstemän träffas för att bereda ärendena gällande Backsippan, Listerbyskolan 
samt placering av tillagningskök samlat och få fram beslutsunderlag till nästa 
sammanträde med nämnden. 

Propositionsordning 
Ordförande Lennarth Förberg ställer proposition på framfört yrkande och finner att 
nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att presidiet tillsammans med berörda tjänstemän 
träffas för att bereda ärendena gällande Backsippan, Listerbyskolan samt placering 
av tillagningskök samlat och få fram beslutsunderlag till nästa sammanträde med 
nämnden. 
_________ 

Exp:  

Tommy Ahlquist 
Akten 
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Dnr 2012.4-041 

§ 135  Förslag om införande av ”1:1”lösningar inom utbildnings- 
förvaltningen, särskilt utredningsuppdrag från KF, budget 2012. 
Bordlagt ärende. 

 
IKT-pedagog Carina Andersson redogör för ärendet. 

Sammanfattning 

Nämndsledamöterna har tagit del av förslag till införande av så kallade 1:1 
lösningar (en dator/elev) inom utbildningsförvaltningen.  
Förslaget är en följd av ett särskilt utredningsuppdrag som kommunfullmäktige 
beslutade om § 308/2011.  
 
IKT-strategi (information, kommunikation, teknik) för Ronneby kommun 
fastställdes 2010 av Utbildningsnämnden och ska vara ett övergripande dokument 
för att säkerställa den digitala kompetensen för samtliga verksamheter inom 
utbildningsenheten. 
 
IKT-pedagog Carina Andersson har tillsammans med IKT-pedagog Jesper Rehn 
upprättat förslag till införandeplan 1:1 inom utbildningsförvaltningen. 
 
Tre förslag till 1:1 lösningar har IKT-pedagogerna tagit fram: 
Förslag 1 – Leasingavtal på 3 år. 
Förslag 2 – Leasingavtal med olika långa avtalsperioder (3-2- och 1 år). 
Förslag 3 – Köpa datorer. 
Förslag X – Olika verktyg (ex.vis dator, surfplatta, smartphone, kamera, 
videokamera) köps in och förvaras på vagnar så att eleven kan välja lämpligt 
verktyg. 
 
IKT-pedagogerna förordar förslag X som den optimala lösningen. 

Förslag till beslut 

Kvalitetsstrateg Inger Hjort föreslår Utbildningsnämnden att anta utredningen med 
det föreslagna alternativet, Förslag X som det mest optimala för införande i 
Ronneby kommuns utbildningsverksamheter.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S), Tim Svanberg (C), Kristoffer Sjölander (FP), Erik Ohlson (V), Rune 
Kronkvist (S), Stefan Österhof (S) och Kjell GG Johansson (M). 

Beslut 2012-09-20 

Utbildningsnämnden noterar presentationen och beslutar att bordlägga ärendet till 
nästa sammanträde 2012-10-18 för diskussion i de politiska grupperna. 
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IKT-pedagog Jesper Rehn lämnar svar på de frågor som togs upp på nämnden 
2012-09-20  och redovisar fördelar och nackdelar med surfplattor kontra datorer.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M, ledamöterna Jan-Eric 
Wildros, S, Stefan Österhof, S, Åsa Evaldsson, M, Kerstin johansson, FP, 
Saleh Sakhnini, C samt tjänstgörande ersättare Kathrin Nilsson, KD. 

Yrkanden 
Ordförande Lennarth Förberg, M yrkar med instämmande av Åsa Evaldsson, M och 
Kerstin Johansson, FP  
att nämnden beslutar att utredningen, tillsammans med kompletteringen med svar 
på nämndens frågor, sänds vidare till Kommunfullmäktige, 
att nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att införa datorer till elever i 
skolan enligt följande:  

- att gradvis öka tillgängligheten till datorer i grundskolan, 
- inom förskolan ska det finnas tillgång till surfplattor 
- för F-6 är målet att skolorna förses med klassuppsättningar av datorer, 
- för 7-9 är målet personliga datorer för samtliga elever med etappmål om 

klassuppsättningar av datorer, 
- för gymnasieskolan att samtliga elever förses med personliga datorer vid 

samma tillfälle. 
Nämnden gör bedömningen att leasa datorer är det mest fördelaktiga. 
 
Jan-Eric Wildros, S, yrkar med instämmande av Kerstin Johansson, FP och 
ordförande Lennarth Förberg, M 
att nämnden beslutar rekommendera Kommunstyrelsen att begära att en utredning 
görs om elevers möjlighet, att med hjälp av bredband eller mobil uppkoppling, 
använda datorerna hemma. 
 
Stefan Österhof, S, yrkar med instämmande av ordförande Lennarth Förberg, M, att 
nämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen att beroende på slutligt vald 
lösning särskilt utreda supportfrågan. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Lennarth Förberg, M, ställer proposition på eget med fleras yrkande 
och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 
Ordförande Lennarth Förberg, M, ställer proposition på Jan-Eric Wildros, S, med 
fleras tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Lennart Förberg, M, ställer proposition på Stefan Österhofs, S, med 
fleras tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 17(34) 

 
Utbildningsnämnden 2012-10-18 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar  
att utredningen, tillsammans med kompletteringen med svar på nämndens frågor, 
sänds vidare till Kommunfullmäktige, 
att föreslå Kommunfullmäktige att införa datorer till elever i skolan enligt följande:  

- att gradvis öka tillgängligheten till datorer i grundskolan, 
- inom förskolan ska det finnas tillgång till surfplattor 
- för F-6 är målet att skolorna förses med klassuppsättningar av datorer, 
- för 7-9 är målet personliga datorer för samtliga elever med etappmål om 

klassuppsättningar av datorer, 
- för gymnasieskolan att samtliga elever förses med personliga datorer vid 

samma tillfälle, 
att rekommendera Kommunstyrelsen att begära att en utredning görs om elevers 
möjlighet att med hjälp av bredband eller mobil uppkoppling använda datorerna 
hemma, 
att rekommendera Kommunstyrelsen att beroende på slutligt vald lösning särskilt 
utreda supportfrågan. 
 
Nämnden gör bedömningen att leasa datorer är det mest fördelaktiga. 
_________ 
 

Exp:  

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
IKT-pedagog Jesper Rehn 
IKT-pedagog Carina Andersson 
Akten 
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Dnr 2012.64-669 (1225) 

§ 136  Ersättning till elever inom informationsansvaret. Förslag. 

 
Carina Holmslykke, ansvarig för informationsansvaret - GKH, lämnar följande 
information; 

Sammanfattning 

Sveriges kommuner är enligt lag (SFS 2004:1298) skyldiga att erbjuda ungdomar 
inom Kommunens Informationsansvar lämpliga individuella åtgärder. Detta gäller 
ungdomar mellan 16-20 år som genomgått grundskolan, men av någon anledning 
inte går på gymnasieskola eller deltar i annan utbildning. En mycket viktig åtgärd 
för denna grupp är praktikplatser. Det är av största vikt att ungdomar får 
möjligheten att komma ut i arbetslivet och samhället, inte minst av sociala skäl. 

Bedömning 

Det är viktigt att dessa ungdomar fångas upp och ges den stöttning de behöver. 
Inom Informationsansvaret ges möjlighet till stöd i form av samtal, vägledning mm. 
I Ronneby kommun saknas dock ett beslut som ger Informationsansvaret rätt agera 
anordnare av praktikplatser. Det är därför viktigt att man snarast möjligt tar ett 
beslut om detta. Praktikplatserna skall avse både kommunala och privata aktörer. 
Många ungdomar inom Informationsansvaret mår inte tillräckligt bra för att vara 
aktivt inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Därför behöver man behovsanpassa dessa 
praktikplatser inom ramen för Informationsansvaret. 
Ungefär 20 personer bedöms vara fortlöpande inskrivna i ansvaret. Hälften av 
dessa, dvs 10 personer kan vara aktuella för praktik. 
 
De praktiserande föreslås få en ersättning motsvarande CSN-bidrag, f n 
1050kr/mån. Ungdomarna skall kunna erbjudas praktik om sammanlagt sex 
månader, i en eller flera perioder. 
Total kostnad ca 65 000 kr/år. 
 
Kommunen föreslås avsätta medel till detta för att ge dessa personer en meningsfull 
sysselsättning. 

Förslag till beslut 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist lämnar följande förslag till beslut: 
 
Förelås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag, antar det i 
sin helhet samt hemställer till Kommunstyrelsen om beslut i ärendet, då frågan kan 
anses vara av förvaltningsövergripande karaktär. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M, ledamot Jan-Eric 
Wildros, S, samt tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson, FP. 
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Yrkanden 
Ordförande Lennarth Förberg, M, yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordförande Lennarth Förberg; M, ställer proposition på framfört yrkande och finner 
att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget att Informationsansvaret 
ges rätt att agera anordnare av praktikplatser samt att de praktiserande få ersättning 
motsvarande CSN-bidrag, f n 1050 kr/mån. Total kostnad ca 65 000 kr/år 
 
Utbildningsnämnden beslutar vidare att hemställa att Kommunstyrelsen fattar 
beslut i ärendet då frågan kan anses vara av förvaltningsövergripande karaktär. 
_________ 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Tommy Ahlquist 
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Dnr 2012.31-617  

§ 137  Fastställande av principer för internatboende. Förslag. 

 
Bitr. förvaltningschef Inger Hjort lämnar följande förslag; 
 
Bakgrund 
För externa elever, d.v.s. elever från andra kommuner finns internatboende vid 
Sjöarps gymnasiesärskola. Elevens hemkommun betalar interkommunal kostnad för 
utbildningsplatsen medan eleven själv (eller vårdnadshavare) betalar för 
internatboendet, dvs. en fastställd avgift per månad för boende samt en avgift för 
kost under samma period. Oftast utgår ett inackorderingsbidrag som är fastställt av 
boendekommunen. Det kan också förekomma att en boendekommun tar kostnaden 
för internatboendet.   

 

Yttrande  
Frågan om att få bo på skolinternat, även vid folkbokföring i Ronneby kommun har 
aktualiserats och nämnden tog ett beslut gällande en elev i juni 2012. Långa 
pendlingsavstånd dagligen, önskan om ett slags boendeträning som ett steg på 
vägen till självständighet, social träning är de motiv som finns.  
 
Beslutet att låta en kommunelev få bo i internat på skolan kräver dock nämndens 
ställningstagande och beslut. Inte minst av principiella skäl, då internatet vid 
Sjöarpsskolan idag är dimensionerat utifrån beräknade externa behov. Elevtalen vid 
skolan varierar dock naturligt över tid och det bästa är att platserna vid internatet 
kan användas optimalt över skolåren. Att kunna erbjuda internatboende kan också 
vara en god marknadsföring för skolan.  
 
 
Föreslås att principerna för internatboende för kommunens egna elever fastställs till 
 

1. Internatplats kan beviljas i mån av plats beroende av antalet externa elever.  
2. Avgift, motsvarande den för externa elever, tas ut enligt självkostnadsprincipen.  
3. Rektor bedömer och fattar beslut i varje enskilt fall på delegation. 

 
 
Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar det som 
sitt eget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M, samt ledamot Jan-Eric 
Wildros, S. 

Yrkanden 
Ordförande Lennarth Förberg, M, yrkar med instämmande av Jan-Eric Wildros, S, 
bifall till föreslagna principer för internatboende för kommunens egna elever. 
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Propositionsordning 
Ordförande Lennarth Förberg, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner 
att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa följande principer för internatboende för 
kommunens egna elever: 

1. Internatplats kan beviljas i mån av plats beroende av antalet externa elever.  
2. Avgift, motsvarande den för externa elever, tas ut enligt självkostnadsprincipen.  
3. Rektor bedömer och fattar beslut i varje enskilt fall på delegation. 

_________ 
 
 

Exp:  

Rektor Anders Ohlsson, Sjöarps gymnasiesärskola 
Tommy Ahlquist 
Akten 
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Dnr 2012.13-612 (1169) 

§ 138  Ny PRAO-organisation för grundskolan. Förslag. 

 
Skolområdeschef Ronny Mattsson lämnar följande information; 
 

Sammanfattning 

PRAO för årskurs 8 och 9 har sett, i stort sett, likadan ut sedan sjuttiotalet. 
Det innebär att eleverna är ute på arbetsplatser en vecka under årskurs 8 
samt en vecka under årskurs 9. Förutsättningarna för olika arbetsgivare att 
ta emot elever har förändrats mycket under samma tidsperiod. 

Bedömning 

Studie- och yrkesvägledarna på grundskolan får idag lägga väldigt mycket 
tid, kraft och energi på att hjälpa elever att hitta platser. Möjligheten för 
företag och offentliga arbetsgivare är, genom slimmade organisationer, 
sämre att ge eleverna en meningsfull PRAO. Gymnasieskolans 
yrkesprogram, arbetsförmedling med olika projekt, integrationen samt en 
hel del privata utbildningsanordnare slåss om utrymmet. Därför föreslås att 
Utbildningsnämnden fattar beslut om att ge PRAO en ny struktur.  
Idén är att, genom samarbete med företag och offentliga arbetsgivare, 
arrangera teman med olika branscher. Detta kommer att ge eleverna en 
tydligare och bättre tillgång till arbetslivet, ge ett bättre lärande om 
arbetslivet samt skapa jämnare kvalitet. 
 
Bedömningen är att förslaget ligger väl i linje med de statliga 
styrdokumenten. 
 
Om utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget är tanken att SYV-
organisationen förändras enligt planeringen: att årskurs har PRAO enligt 
gamla systemet under höstterminen 2012 samt att årskurs 8:s PRAO flyttas 
från vårterminen 2013 till höstterminen samma år, då som temadagar i 
årskurs 9. 

Förslag till beslut 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist lämnar följande förslag; 
 
Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till ny inriktning av 
PRAO-verksamheten att gälla från beslutets datum. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M, ledamöterna Åsa 
Evaldsson, M, Saleh Sakhnini, C, Jan-Eric Wildros, S, tjänstgörande 
ersättarna Kerstin Johansson, FP och Kathrin Nilsson, KD.  
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Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att bifalla föreliggande förslag till förändrad struktur 
av PRAO för åk 8 och 9.  
_________ 
 
 

Exp:  

Ronny Mattsson, skolområdeschef GKH 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Akten 
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Dnr 2012.4-041 (1161) 

§ 139  Från styrtal till riktlinjer. Information. 

 

Beslut 2012-09-20  

Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till utbildningsförvaltningen 
för vidare utredning. Kommunfullmäktiges beslut § 147/2007 och § 308/2011 bör 
ställas i relation till förslaget och kommunjuristen bör se över ärendet innan beslut 
fattas. 
 

 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist samt Bitr. förvaltningschef Inger Hjort redogör 
för ärendet 

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade KF § 147/2007 i förslag till budgetramar och 
planeringsdirektiv att: ”Vid beräkning av personalkostnaderna ska nämnden utgå 
från en personaltäthet som för förskolan inte är lägre än 5,0 barn per årsarbetare 
och högst 5,2 barn per årsarbetare. I personalmåttet inräknas förskollärare och 
barnskötare.” I KF § 308/2011 ändrades detta s.k. styrtal till lägst 5,0 barn per 
årsarbetare och högst 5,7. Beräkningen av styrmåttet görs den 15 oktober årligen 
och avser ett genomsnitt för personaltätheten i de kommunala förskolorna.  
 
Bedömning 
Utbildningsnämnden har 2012-08-16, beslutat att följa kvaliteten i förskolan genom 
fastställda mål och nyckeltal. I det sammanhanget är gruppstorlek och 
personaltäthet medel, för att nå målen men inte mål i sig.  
 
Utbildningsförvaltningens erfarenhet är att de kommunala förskolorna ökar sin 
beläggning med 10-15% under perioden augusti – juni. Budgettilldelningen styr 
ytterst det antal tjänster som är möjligt att använda till förskolan och annan 
verksamhet.  
 
Redovisning av antalet tjänster i förskolan rapporteras årligen till SCB, i likhet med 
grundskolan, per den 15 oktober.  
 
Nämnden får månatliga rapporter om antalet barn och personal inom den 
kommunala förskolan. Förvaltningen följer genom månadsvisa möten med 
förskolecheferna utvecklingen och kan då också omfördela personal genom beslut 
av skolområdescheferna och förskolecheferna.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att personaltätheten i förskolan, genom Budget 
2007 och 2012, är riktlinjer för verksamheten, se sid 8 Budget 2012-2013(KF § 
308/2011)   
 
Utbildningsförvaltningens slutsats är, att ”styrtalet” inom förskolan har tjänat ut 
som styrinstrument. Budgeten för kalenderår är den styrande faktorn. 
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Utbildningsnämnden följer kvalitetsutvecklingen genom instrumenten, mål och 
nyckeltal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M samt ledamot Jan-Eric 
Wildros, S. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_________ 
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Dnr 2012.48-600 

§ 140  Fastställande av UN:s interna mål. Förslag. 

 
Bitr. förvaltningschef Inger Hjort lämnar följande förslag; 
 
Bakgrund 
Förutom de statliga målen i Skollag och Läroplanen finns flera kommunala mål. 
Kommunfullmäktige har begärt att nämnderna ska redovisa mål som ansluter till de 
av kommunfullmäktige övergripande visionerna.  
Utbildningsnämnden fastställde 2012-08-16 mål för verksamheterna att redovisa till 
kommunfullmäktige.  
För det interna arbetet behövs mål och nyckeltal. Idag finns redan ett antal 
beslutade mål för verksamheterna att arbeta efter.  
 
I ett försök att samla dessa, på ett sätt som ansluter till mallen för 
kommunfullmäktiges mål finns bilagda sammanställning. 
  

• Grönmarkerade mål sid 1-2 är fastställda mål
• Blåmarkerade sid 3-4 är 

 till kommunfullmäktige 
förslag till interna mål

• Orangemarkerade mål sidan 5 är beslutade i 
 för nämnden 

internkontrollplanen
Lilamarkerade mål sidan 5 är 

 för 2012 
mål för KPC

Deltar i debatten 

 beslutade av nämnden för 2012-2013 

I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg, M, ledamöterna Jan-Eric 
Wildros, S samt Åsa Evaldsson, M. 

Yrkanden 
Ordförande Lennarth Förberg, M, yrkar att nämnden ställer sig bakom förslaget till 
nämndsspecifika mål. 

Propositionsordning 
Ordförande Lennarth Förberg, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner 
att nämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till nämndsspecifika 
mål. 
_________ 
 
 

Exp:  

Tommy Ahlquist 
Akten 
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Dnr 2012.11-026 

§ 141  Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redovisar att arbetssituationen har varit så 
ansträngd på flera skolor att förstärkning krävts. 
 
Arbete pågår med att skriva svar till Skolinspektionen i ett ärende där kommunen 
fått kritik. 
 
Stämningen upplevs som positiv i den nya organisationen. De nya områdescheferna 
kommer att bjudas in till nästa nämndssammanträde för att avge lägesrapport om 
den nya organisationen. 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
_________ 

Exp:  

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare Utbildningsförvaltningen 
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Dnr 2012.17-602 

§  142 - Kurser och konferenser 

 
Några kurser, utbildningar eller inbjudningar till konferenser har inte inkommit till 
dagens nämndssammanträde. 
_________ 
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Dnr 2012.18-600 

§  143 - Förvaltningschefens rapporter 

 
Det föreligger inga rapporter från förvaltningschefen.  
_________ 
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§ 144  Delgivningsärenden 

 
2012.32-4123 
Utbildningsförvaltningens begäran till miljö- och byggnadsförvaltningen  
2012-04-23 om redovisning av egenkontroll enligt haccp-principerna hos 
utbildningsförvaltningens livsmedelsanläggningar inom skola, fritidshem mm i 
Ronneby kommun (dnr 2011-258.812). 
 
2012.47-114 
Polisanmälan 2012-09-11 avseende skadegörelse på Tivolivägen 1 i Kallinge 
(förstörd pergola på skolgården). 
 
2012.1-47 
Skolverkets beslutsmeddelande 2012-09-12 om extra tilldelning av statsbidrag till 
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2012. 
 
2012.31-617 
Råd- och stödteamet (RoS) yttrande 2012-08-27 för beslutsunderlag gällande 
ärendet om skolgång för eleven. 
 
2012.10-108 
Förvaltningsrättens i Växjö dom 2012-09-18 (mål nr 1702-12) avseende 
laglighetsprövning enligt kommunallagen – kommunens uppsägning av 
förskoleplats (avslag). 
 
2012.47-114 
Polisanmälan (brottstid 14-17/9) avseende skadegörelse på Fredriksbergsskolan. 
 
2012.16-670 
Gymnasieförvaltningens i Växjö, Johan Harryson skrivelse 2012-09-18 om 
uppsägning av samverksansavtal. 
 
2012.47-114 
Polisanmälan 2012-09-17 avseende skadegörelse på Fredriksbergsskolan (krossad 
fönsterruta). 
 
2012.47-114 
Polisanmälan 2012-09-17 avseende stöld på Knut Hahnsskolan. 
 
2012.54-600 
Svar till Skolinspektionen om likabehandling/kränkning av elev vid 
Fredriksbergsskolan (dnr 41-2012:3689). 
 
2012.54-600 
Skolinspektionens anmälan 2012-09-20 angående skolsituationen för en elev vid 
Snäckebacksskolan. 
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2012.17-602 
Skolverkets skrivelse 2012-09-19 om utbildningsinsatser för lärare i idrott och 
hälsa. 
 
2012.26-605 
Emmaboda kommun, bildningsförvaltningens yttrande/avtal 2012-09-06 om 
förskoleplats/skolgång i Emmaboda kommun eller fristående förskola/skola. 
 
2012.30-871 
Länsstyrelsens beslut 2012-09-24 om ändring och utvidgning av naturreservatet Gö 
i Ronneby kommun. 
 
2012.8-630 
Mejlkonversation gällande Förenade Föräldrar för Backsippans renovering. 
 
2012.41-610 
Öppet brev 2012-09-19 till Ronneby kommun med anledning av den akuta 
lokalsituationen på Listerbyskolan. 
 
2012.30-871 
Länsstyrelsens i Skåne län meddelande om beslut 2012-09-18 avseende certifierad 
ekologisk produktion eller kretsloppsinriktad produktion – beslut om återtagande 
2007-2013. 
 
2012.31-617 
Karlskrona kommuns avtal gällande utbildningsplats på Carpe Diem för elev läsåret 
2012/2013. Sekretessbelagt. 
 
2012.1-47 
Skolverkets skrivelse/utbetalningsmeddelande 2012-09-26 avseende maxtaxa inom 
förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. Utbetalning av 
statsbidrag i september 2012. 
 
2012.14-611 
Kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning vid Saxemara skola årskurs 1-3, 
redovisning av åtgärder (dnr 400-2011:3032). 
 
2012.14-611 
Skolinspektionens beslut 2012-10-01 avseende uppföljning a kvalitetsgranskning 
av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 vid Eringsbodaskolan. 
 
2012.46-049 
Migrationsverkets beslut 2012-09-21 (dnr 534-2012-19736) avseende ärende om 
ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn m.fl. enligt 
5 och 6 §§ förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
 
2012.46-049 
Migrationsverkets beslut 2012-08-21 (dnr 534-2012-19738) avseende ärende om 
ersättning för kostnader avseende utbildning m.m. för asylsökande barn m.fl. enligt 
5 och 6 §§ förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 32(34) 

 
Utbildningsnämnden 2012-10-18 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 
2012.16-670 
SKLKommentus Inköpscentral – Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut. 
Upphandling av IT-system/databas för antagning till gymnasieskolan årskurs 1, 
projektnummer 10188. 
 
2012.47-114 
Polismyndighetens underrättelse om beslut 2012-10-02 avseende stöld/försök till 
stöld på Skogsgläntans förskola 2012-08-02 – 2012-08-03. 
 
2012.1-047 
Redovisning från Kulturrådet avseende Skapande Skola (bidrag 2011/2012). 
 
2012.17-602 
Inbjudan från folkhälsosamordnare Sofie Ceder avseende utbildning ”Att införa 
Barnkonventionen i det dagliga arbetet”. 
 
2012-20-675 
Anteckningar från gemensamt nämndsmöte inom KORt 2012-10-02. 
 
2012.8-630 
Kommunfullmäktiges beslut, § 275/12 avseende förslag om tilläggsanslag inom 
ramen av AFA pengar. 
 
2012.3-610 
Kommunledningsförvaltningens begäran om remissyttrande gällande kostutredning 
2012-10-02. 
 
2012.32-4123 
Delegationsbeslut § 291/12 från miljö- och byggnadsnämnden avseende Kalleberga 
8:204 – Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och beslut om fast årlig 
kontrollavgift, Mumindalens förskola. 
 
 
2012.4-041 
Frågor och synpunkter angående införandeplan 1:1 
 
2012.4-041 
Införande av 1:1 – lösningar 
 
2012.4-041 
Underlag för beslut om lärardatorer 
 
2012.13-612 
Förfrågan om Karlshamns kommuns intresse av att eventuellt bilda ett 
kommunalförbund gällande flygteknisk utbildning 
 
2012.14-611 
Fråga varför den årliga fotograferingen på Parkdala förskola uteblir även i år 
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2012.15-600 
Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av insatser till barn och 
ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser från olika aktörer 
under huvudmännen 
 
2012.20-675 
Avsiktsförklaring gällande långsiktig fördjupad samverkan inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan 
 
2012.31-617 
Förslag från lärare på Väggaskolan i Karlshamn att etablera en arbetsgrupp som 
sammanlänkar undervisning i Gymnasiesärskolan i enlighet med de nya riktlinjerna 
nio nationella program i närområdet 
 
2012.31-617  
Anmälan för samråd att öppna husbehovstäkt för att utvinna material till att 
förbättra skogsbilvägar, vändplatser och övningsgård på Naturbruksgymnasiet 
 
2012.54-600 
Beslut från Barn- och elevombudet att inte vidta några åtgärder  gällande 
skadeståndsanspråk mot huvudman gällande kränkande behandling vid 
Snäckebacksskolan 
 
2012.57-627 
Brev från Röda Korset och Rädda Barnen att kommunen bör anordna 
fritidsverksamhet minst en gång i veckan på kvällstid för främst tonåringar med 
bemanning av avlönad personal och detta är akut 
 
2012.3-619 
Ansökan från Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som 
huvudman för en fristående gymnasieskola i Karlskrona kommun 
 
Sammanträdesprotokoll Förvaltningssamverkansgruppen 2012-09-17 
 
Sammanträdesprotokoll Förvaltningssamverkansgruppen 2012-10-08 
 
Inbjudan till seminarieserier i matematik och naturvetenskap/teknik 
 

Beslut 

Utbildningsnämnden noterar delgivningarna till protokollet. 
___________ 
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Dnr 2012.9-002 

§ 145  – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-10-02--2012-10-04; 
chefsrektors beslut 2012-09-10—2012-10-05 Gymnasieskolan Knut Hahn samt 
rektors beslut 2012-08-01-2012-08-23 Råd- och Stödteam (ROS), - med stöd av 
erhållen delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. 
 
Delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2012-08-23—2012-09-28 och 
Skolområde Kallinge 2012-09-04—2012-09-05; cirkulerade under sammanträdet. 
 
 
 
_________ 
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