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Dnr  2012.13-612 

§ 146 – Information från Hantverksprogrammet.  

 
Informationspunkten utgår från dagordningen och hänskjuts till Nämndens 
sammanträde i december 2012.  
 
 
 
 
_________ 
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Dnr  2012.41-610 

§ 147 – Skolområdeschefernas tankar och visioner om den nya 
organisationen.  

 
Chefsrektor Ronny Mattsson, Skolområde GyV, redogjorde för de viktigaste 
förändringarna som skett i samband med omstrukturering till den nya lednings- och 
områdesorganisationen.  Kvalitetsutveckling har startat där fokusering sker på 
rektors ledarskap i lärarverksamheten.  Ett sk ”pedagogiskt hjul” utgör basen i 
dialogen mellan rektor och lärare. Integration sker av nya verksamheter i 
gymnasieskolorna; såsom Sjöarpsskolan, SyV-organisationen mm. Renovering av 
Estetiska programmet (ES) , flytt av El- och Energiprogrammet (EE), 
Industritekniska programmet (IN) samt SFI och Grundläggande Vuxenutbildning; 
samlat på Gymnasieskolan Knut Hahn (GKH). Studie-  och yrkesvägledningen 
finns nu på gymnasiesärskolan. 
 
Tre utvecklingsmål har identifierat; 1) Samarbete med näringsliv, 2) 
entreprenörskap och 3) internationalisering. Ev satsning kommer att ske på Idrott. 
Framtidstankarna utgörs av en vidareutveckling utav Sjöarpsskolan och 
gymnasiesärskolan, förnyad certifiering av TeknikCollege, Skola – Näringsliv 
(BNI, Prao) samt satsningar under 2013-2020 med kompetensutveckling inom alla 
områden. 
__ 
 
Skolområdeschef Monica Sjövind, Skolområde Ronneby och skolområdeschef 
Ingela Berg, Skolområde Kallinge, delgav Nämndens ledamöter gemensam 
presentation av sina tankar och visioner kring den nya lednings- och 
områdesorganisationen. Då båda skolområdescheferna fn har sin placering i g:a 
Folksamhuset i Kallinge, har diskussioner och samråd kring uppbyggande av den 
nya organisationsstrukturen underlättats. 
 
Grundtanken i visionen för Skolområde Kallinge är att alla ska känna sig sedda och 
lära tillsammans. En vision är under framtagning för Skolområde Ronneby, där 
”kunskap och mod att möta världen” betonas. Under processen med skapandet av 
den nya organisationen har gamla rutiner tagits bort och ersatts med nya. 
Fokusering sker på det pedagogiska ledarskapet och kvalitetsarbetet.  
 
En ny internationell klass har startats på Snäckebacksskolan. Behov finns av att 
fastställa hur använda stödresurser på ett bra sätt, klargöra vem som gör vad inom 
administration, dokument och handlingsplaner.  
 
Skolområde Kallinge – Skolområde Ronneby skiljer sig åt på så sätt att Ronneby 
har flest elever med annat modersmål. Vikten av långsiktigt arbete mot högre 
måluppfyllelse betonas.  Utmaningar att ta itu med utgörs av trycket inom 
förskolan, bistå nyanlända med bristande skolgång och dåligt utvecklat modersmål, 
det stora antalet barn med annat modersmål i Ronneby tätort samt många barn i 
behov av särskilt stöd. 
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Diskussion fördes kring det pedagogiska ledarskapet, förslag om ny central 
vaktmästarorganisation, nyanlända mm. 
 
Nämndsordförande Lennarth Förberg (M) gör markeringen att 
skolområdescheferna utgör nyckelpersoner i den nya organisationen. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-
Erik Wildros (S), Erik Ohlson (V), Lars Saager (M) och Kjell GG Johansson (M), 
skolområdescheferna Monica Sjövind, Ingela Berg och Ronny Mattsson, bitr 
förvaltningschef Inger Hjort och förvaltningschef Tommy Ahlquist; samt Anders 
Thomsson/Lärarnas Riksförbund. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Skolområdeschef Monica Sjövind, Skolområde Ronneby 
Skolområdeschef Ingela Berg, Skolområde Kallinge 
Skolområdeschef Ronny Mattsson, Skolområde GyV 
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Dnr  2012.13-612 

§ 148 – Flygtekniskt gymnasium. Lägesrapport.  

 
Projektledare Bo Skandevall delgav nämndsledamöterna lägesrapport betr det 
pågående projektarbetet med satsning på ett flygtekniskt gymnasium i Ronneby. 
Konkret handlingsplan ska redovisas inför uppstart. En förfrågan om disponering 
av utbildningslokaler har i dagarna tillsänts flottiljchefen för F17 i Kallinge.  
 
Förfrågan om intresse att ingå i ett kommunalförbund har skickats till 
grannkommunerna. Samtliga har lämnat negativt svar. Intresse för ev samverkan 
finns dock från Karlskrona kommun. 
 
En styrgrupp har bildats som kommer att arbeta vidare med projektet och ett 
inledande möte med Ledningsgruppen har hållits. Struktur för handlingsplan har 
fastställts; liksom tidsplan.  
 
Ansökan till Skolverket är under framtagning för att få tillstånd till uppstart av 
utbildningen. 
 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) informerar om att med anledning av underskott i 
kommande kommunbudget, avser S-gruppen föreslå Budgetfullmäktige att inte 
prioritera en satsning på ett flygtekniskt gymnasium. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-
Erik Wildros (S), Helene Augustsson (MP), Kerstin Johansson (FP), Erik Ohlson 
(V) och Silke Jacob (C), projektledare Bo Skandevall samt Anders 
Thomsson/Lärarnas Riksförbund. 

Beslut 

• Rapporten tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Lennarth Förberg, nämndsordförande 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Bo Skandevall, projektledare 
Flottiljchefen för F17 Kallinge  FK 
Skolområdeschef Ronny Mattsson, Skolområde GyV 
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Dnr  2012.4-041 

§ 149 – Uppföljning av budget oktober 2012. Redovisning.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för av Ekonomienheten framtagen 
budgetprognos för oktober 2012, som visar en avvikelse på -543 Tkr. Framtagen 
prognos/uppföljning genomgicks verksamhetsvis och kommenterades. Vidare 
delgavs Förvaltningssamverkansgruppens ledamöter sammanställning över 
interkommunala ersättningar. 
 
Restriktivitet vad gäller Övriga Kostnader gör att budget kan klaras. 
Förvaltningschefen gör bedömningen att möjlighet finns att nå ett nollresultat.  
 
Vidare uppger förvaltningschefen att förslag om tilläggsanslag avseende 
löneökningskompensation (550 Tkr) till de fristående skolorna kommer att 
framtas. Ärendet kommer att behandlas på Nämndens decembersammanträde. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson (V), Jan-Erik Wildros (S), Kerstin Johansson (FP)  och Tim Svanberg (C) , 
ekonom Birgit Ryberg samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten FK 
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Dnr  2012.4-041 

§ 150 – Nämndens preliminära internbudget för 2013. Information.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring grundtankarna i det förslag 
till Internbudget 2013 som är under framtagning. Bl a föreslås förstärkning av 
förskolan i tätorten. 
 
Diskussion fördes kring ensamkommande flyktingbarn, SFI, språkinlärning och 
modersmål. 
 
Ett väl genomtänkt budgetförslag, som är förankrat i verksamheterna, kommer att 
presenteras vid Nämndens sammanträde i december månad 2012. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson (V), Jan-Erik Wildros (S), Lars Saager (M), Rune Kronkvist (S) och Stefan 
Österhof (S) , ekonom Birgit Ryberg, förvaltningschef Tommy Ahlquist samt 
Anders Thomsson/Lärarnas Riksförbund. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten  
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Dnr 2012.9-002 

§ 151 – Rev. av Utbildningsnämndens Delegationsordning. Förslag till 
fastställande. 

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till reviderad 
delegationsordning för Utbildningsnämnden.  
Förändringen består i att delegationsordningen även föreslås omfatta bestämmelse 
om att huvudmannen fastställer grundskolans läsår och delegerar detta till 
förvaltningschefen (Lagrum: Skolförordningen 2011:185, 3 Kap. Lärotider.) . 

Förslag till beslut 

Föreslås att föreliggande förslag till rev. delegationsordning fastställs. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), bitr förvaltningschef Inger 
Hjort och förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till rev. delegationsordning fastställes av Nämnden. 
• Utbildningsnämndens delegationsordning fastställs att gälla från och med 

justeringsdatum av dagens nämndsprotokoll; dvs 2012-11-22. 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Samtliga rektorer/förskolechefer  
Skolområdescheferna  
Fch Tommy Ahlquist 
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Dnr 2012.65-608 

§ 152 – Läsårstider 2013/2014 och 2014/2015. Förslag. 

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för framtaget förslag till fastställande 
av läsåren 2013/2014 och 2014/2015.  
 
Förslaget är framtaget i samråd med KORt-kommunerna* och kommunicerat med 
rektorerna i berörda kommuner (* Karlshamn, Olofström och Ronneby). Samråd 
även skett med de fackliga representanterna i KORt-kommunerna. 
 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) lyfter frågan om läsårstiderna är kommunicerade 
med samtliga kommuner i Blekinge län; inkl Karlskrona kommun. 
 
Frågan besvaras med att föreliggande förslag till läsårsbeslut enbart omfattar KORt-
kommunerna. 
 

Läsår 13/14 
  

   Elever 
  Läsår   Grundskolan/Gymnasiet 

  Ht 13 20/8-20/12 
  Vt 14 9/1-13/6 
      
Lovdagar Ht 13 20 /9, 28/10-1/11, 28/11 
  Vt 14 17-21/2, 10/3, 14-21/4, 1/5, 29-30/5, 6/6 

   Personal 
  Arbetsår Ht 13 13/8-20/12 

  Vt 14 7/1-19/6 
      
Studiedagar Ht 13 20/9, 28-29/10, 28/11 
  Vt 14 10/3, 
      
Planerings- och 
utvecklingsdagar Ht 13 13/8-19/8 
  Vt 14 7-8/1, 16-19/6 
      
Ledighet Ht 13 30/10-1/11 
  Vt 14 17/2-21/2, 14/4-17/4, 30/5 
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Läsår 14/15 
  

   Elever 
  Läsår   Grundskolan/Gymnasiet 

  Ht 14 19/8-19/12 
  Vt 15 9/1-12/6 
      
Lovdagar Ht 14 19/9, 27-31/10, 27/11 
  Vt 15 16-20/2, 9/3, 3-10/4, 1/5, 14-15/5 

   Personal 
  Arbetsår Ht 14 12/8-19/12 

  Vt 15 7/1-18/6 
      
Studiedagar Ht 14 19/9, 27-28/10, 27/11 
  Vt 15 9/3, 
      
Planerings- och 
utvecklingsdagar Ht 14 12-18/8 
  Vt 15 7-8/1, 15-18/6 
      
Ledigheter Ht 14 29-31/10 
  Vt 15 16-20/2, 6-10/4, 15/5 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf Jan-Eric 
Wildros (S), projektledare Bo Skandevall, bitr förvaltningschef Inger Hjort och 
förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar föreliggande förslag till Läsårstider för 
2013/2014 resp 2014/2015. 

Beslut  

• Nämnden bifaller föreliggande förslag till Läsårstider för 2013/2014 och 
2014/2015. 

 
_________ 
 
 

Exp:  

Enligt sändlista. 
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Dnr 2012.8-630 
 

§ 153 – Kostnader och konsekvenser gällande utökning av tid inom 
förskolan (arbetssökande och föräldralediga). Redovisning. 

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för av 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros 
(S) givet uppdrag att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga 
konsekvenserna av utökad tid i förskolan till 20 tim/vecka, för barn till 
arbetssökande och barn till föräldralediga.  
 
Nämndens ledamöter delgavs utredningen  betr ev utökad tid i förskola för 15-
timmarsbarn. Berörda förskolechefer uppger att det i nuläget är en mycket pressad 
situation i förskolan och att en utökning inte skulle kunna klaras med nuvarande 
personalbemanning. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Saleh Sakhnini 
(C), Helena Augustsson (MP),  Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C) och Marie 
Ohlsson (S), samt bitr förvaltningschef Inger Hjort. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll.  
 
 
 
_________ 
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Dnr 2012.41-610, 2012.8-630 

§ 154 – Aktuella byggnationer. Redovisning och förslag. 

 
Punkten ”Aktuella Byggnationer” omfattar ombyggnationer inom förskolan, ev 
ombyggnation av Listerbyskolan och byggnation av idrottshall i Listerby. Dvs 
punkten utgör en sammantagen behandling av flera olika ärenden. 
Sammanhållet beslutsförslag utdelades till Nämndens ledamöter, utöver utsänt 
förslag till yttrande betr förskolan Backsippan. 
 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) delgav Nämndens ledamöter stödanteckningar 
förda vid möte med Tekniska Förvaltningen den 1 november 2012. Då nya 
uppgifter framkommit har en förändring betr placeringen av tillagningskök – från 
Listerbyskolan till förskolan Backsippan – skett.   
Betr förskolan Junibacken krävs en förnyad behovsanalys, där ev. paviljonger/ 
baracker kan ses som en lösning. (Ärendet behandlas ånyo vid Nämndens 
decembersammanträde.) 
 
I framtaget yttrande över Listerbyskolans byggnation per den 14 november 2012 
föreslås att ställningstagande tas till följande; 
 
1. Ombyggnad av Listerbyskolans gymnastiksal till lektionssalar 
Lämpligheten i att bygga om gymnastiksalen till lektionssalar är en fråga för 
Tekniska förvaltningen att bedöma. 

 

Bedömningen om detta ligger utanför vårt 
kompetensområde. Utredning pågår. 

2. Förändring av upptagningsområdena  
Vi bedömer att en ändring av upptagningsområdena endast skulle ha en begränsad 
effekt, enl. tidigare redovisning och 

 

föreslår att upptagningsområdena inte 
förändras.  

3. Byggnation av helt ny skola i Listerby  
Utbildningsförvaltningens bedömning är att Listerbyskolan behöver byggas ut och 
åtgärdas miljömässigt. Elevantalet växer och skolan har behov av fyra nya klassrum 
för 25 elever vardera, fyra nya grupprum à 12 kvm vardera, två nya eller utökade 
entréer och tre toaletter varav en skall vara handikappanpassad. Ventilationen 
behöver ses över i vissa av skolans lokaler.   
 
Kostnaden för nödvändiga åtgärder jämfört med en nybyggnation, kan vi inte 
bedöma utan tekniska underlag

 

. Om skolan kan åtgärdas enl. redovisade behov, 
utan att en helt ny skola byggs, är det ett fullgott alternativ för utbildnings-
förvaltningen.  

4. Öppna Kuggebodaskolan på nytt 
Skolan är för liten för att bedriva en utvecklande pedagogisk verksamhet jämfört 
med nuvarande alternativ, Listerbyskolan för hela F-6 i området.  Skolan används 
som temporär förskola, i avvaktan på Backsippans färdigställande till år 2014. 
Utbildningsförvaltningens samlade bedömning är att Kuggebodaskolan inte ska 
öppnas på nytt. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(31) 

 
Utbildningsnämnden 2012-11-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till yttrande över Tekniska 
förvaltningens förslag till ombyggnad av förskolan Backsippan, ställningstagande 
till placering av kök samt angöringen vid förskolan. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Jan-Eric Wildros (S), Kerstin Johansson (FP), Erik Ohlson (V), Saleh Sakhnini 
(C), Rune Kronkvist (S), Annette Rydell (S) och Lars Saager (M), bitr 
förvaltningschef Inger Hjort och förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Förslag till Beslut  

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) föreslår att Nämnden ställer sig bakom 
verksamhetens analys om att behovet är 4 klassrum och 4 grupprum i 
Listerbyskolans upptagningsområde; samt att rektors skrivelse bifogas beslutet). 
 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att Nämnden, utöver Jan-Eric Wildros. 
förslag, ställer sig bakom att  behovet betr Backsippans förskola är 6 avdelningar, 
att  tillagningskök kan inrymmas i nya Backsippan, att Nämnden pekar på sitt svar 
avseende Medborgarförslag om ny gymnastikhall i Listerby som en möjlig del av 
lösningen; samt att helhetslösningen är viktig och att även trafiksituationen blir 
utredd. 

Beslut  

Utbildningsnämnden beslutar.. 
..att  ställa sig bakom verksamhetens analys om att behovet är 4 klassrum och 4 
grupprum i Listerbyskolans upptagningsområde  (Rektors skrivelse bif beslutet). 
..att  behovet betr Backsippans förskola är 6 avdelningar. 
..att  tillagningskök kan inrymmas i nya Backsippan. 
..att  Nämnden pekar på sitt svar avseende Medborgarförslag om ny gymnastikhall 
i Listerby som en möjlig del av lösningen. 
..att  helhetslösningen är viktig och att även trafiksituationen blir utredd. 
 

 
_________ 
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Exp:  

Kommunstyrelsen 
FCh Tommy Ahlquist 
Bitr FCh Inger Hjort 
NOrdf Lennarth Förberg 
Rektor Inger Jacobsen 
Förskolechef Ulla-Britt Svensson 
 
 
 
Bilaga: 
Rektors skrivelse närsluten Nämndens beslut. 
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Dnr 2012.4-041 

§ 155 – Av Kommunfullmäktige särskilt givna uppdrag 2012. 
Redovisning. 

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för de av Kommunfullmäktige särskilt givna 
uppdragen till Utbildningsnämnden. Fyra av de nedanstående fem uppdragen har utretts 
och verkställts. Det femte uppdraget har ännu ej redovisats. 

 
Ärende  Redovisning 

Under 2012 ska 
förutsättningarna att öka 
användandet av pedagogisk 
omsorg utredas  

Beslut i UN 2012-09-
20/N§116:2012 

Under 2012 ska frågan om ”1-1 
lösningar” utredas 

Beslut i UN 2012-10-
19/N§135:2012 

Under 2012 ska möjligheten till 
stimulansundervisning för 
högpresterande elever utredas 

Beslut i UN 2012-09-
20/N§117:2012 

IKT-organisationen får i 
uppdrag att ta fram konkret 
kompetensutvecklingsplan för 
grundskolan resp. gymnasiet 
med mål för vad den enskilde 
pedagogen ska uppnå. Målen 
ska vara i enlighet med Eus mål 
för digital kompetens och 
Skolverkets PIM-satsning. 

Beslut i UN 2012-08-16/ 
N§98:2012 

Under 2012 ska 
utbildningsförvaltningen 
tillsammans med 
näringslivskontoret ta fram en 
lämplig mentorsgrupp som ska 
arbeta med kursen 
entreprenörskap 

Ej redovisat ännu 

 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Lars 
Saager (M) och bitr förvaltningschef Inger Hjort. 
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Beslut  

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 

 

 
_________ 
 

Exp:  

Kommunfullmäktige 
FCh Tommy Ahlquist 
Bitr FCh Inger Hjort 
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Dnr 2012.3-610 

§ 156 – Konkurrensutsättning. Förslag. 

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till tänkbara områden för 
konkurrensutsättning. Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna (KF 
§247:2012) att ge förslag på lämpliga verksamhetsområden att konkurrensutsätta, 
har mynnat ut i följande identifierade områden; 
 

1. Tillagningskök i förskola och skola. 
2. Städfunktioner i förskola och skola. 
3. Förskolor och skolor hel drift. 

YRKANDE 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) tackade för den utredning att identifiera eventuellt 
lämpliga områden att konkurrensutsätta och lade därefter fram yrkande/förslag från 
Alliansen gällande verksamhetsområden att konkurrensutsätta. 

Förutom ovanstående tre föreslagna områden föreslås från Alliansens sida; 

- Kostverksamheten 

- Städfunktionen 

- Förskola och övriga skolor 

- Studie- och  Yrkesvägledning 

- Kurator 

- Skolsköterska 

- Skolpsykolog 

- Vuxenutbildning 

- Sv för invandrare 

- IT-verksamheten 

Alliansen vill också peka på möjligheten att privata fastighetsägare bjuds in att bygga och 
äga lokaler för förskolor och skolor. Enligt anvisning skulle förstudien omfatta en mer 
ingående beskrivning. Alliansen föreslår i sitt yrkande dock Kommunstyrelsen att 
återkomma med uppdrag betr de områden som ska bli föremål för konkurrensutsättning i 
första steget. 

 

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar avslag på Alliansens förslag. 

 

Nämndsledamot Anette Rydell (S) yrkar avslag på Alliansens förslag. 

 

1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till Alliansens förslag. 

 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) ger förslag till beslut enligt följande:  
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”Efter noggranna övervägningar har vi kommit fram till att det är svårt att med det givna 
uppdraget finna lämpliga verksamhetsområden att konkurrensutsätta.” 

 

2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) återtar avslagsyrkandet till förmån för Erik Ohlson’s 
förslag. 

 

Nämndsledamot Anette Rydell (S) yrkar bifall till Eric Ohlsons förslag till beslut. 

 

Nämndsledamot Marie Ohlsson (S) yrkar bifall till Eric Ohlsons förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer Alliansens yrkande och Eric Ohlsons 
förslag till beslut emot varandra och finner att Nämnden bifallit Alliansens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
De som biträder yrkandet från Alliansen röstar ja och den som är emot röstar nej. 
 
Vid ett nej har Nämnden bifallit Alliansens förslag. 

Omröstningsresultat 

Beslutande Ja Nej Avs 
Lennarth Förberg, ordf. (M) X 
Kjell GG Johansson (M) X 
Lars Saager (M) tjg. ers X 
Åsa Evaldsson (M) X 
Tim Svanberg, 1:e vice ordf (C) X 
Saleh Sakhnini (C) X 
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers. X 
Silke Jacob (C) tjg.ers X 
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf (S)  X 
Anette Rydell (S)  X 
Rune Kronkvist (S)  X 
Marie Ohlsson (S)   X 
Stefan Österhof (S)  X 
Erik Ohlson(V)  X 
 
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster och 6 nej-röster. 
 
Ordföranden finner att Nämnden beslutat bifalla Alliansens. 

Reservationer 

S-Gruppen reserverar sig mot Utbildningsnämndens beslut. 
 
Erik Ohlson (V) reserverar sig mot Utbildningsnämndens beslut. 
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Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Jan-Eric Wildros (S), Kerstin Johansson (FP), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg 
(C), Rune Kronkvist (S), Annette Rydell (S), Saleh Sakhnini (C) och Marie 
Ohlsson (S), bitr förvaltningschef Inger Hjort och förvaltningschef Tommy 
Ahlquist. 
 

Beslut  

• Nämnden ställer sig bakom Alliansens förslag till verksamhetsområden att 
konkurrensutsätta. 

 

 

 
_________ 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
FCh Tommy Ahlquist 
Skolområdeschefer 
Rektorer/Förskolechefer 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 22(31) 

 
Utbildningsnämnden 2012-11-15 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr  2012.66-106 

§ 157 – Barnfattigdomen i Ronneby. Diskussionspunkt. 

 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) delgav nämndsledamöterna bakgrunden till att ha 
lyft ärendet betr barnfattigdomen i Ronneby till Nämnden.  
Skolan ska enligt Jan-Eric Wildros uppfattning vara kostnadsfri och det beslut som 
tidigare tagits om riktlinjer avseende avgifter i skolan bör upphävas. Jan-Eric 
Wildros föreslår vidare  Nämnden att ev ge förvaltningschefen i uppdrag att se över 
situationen på andra skolor. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade kring beslut i Förskole- och 
Grundskolenämnden resp Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, där beslut 
tagits om riktlinjer avseende avgifter i skolan bör upphävas. (Hänv FOGN 
§16:2006 resp GYVN §38:2006).  
Ahlquist uppger att det vid utflykter finns möjlighet att beställa mat och dryck att 
ha med sig, om detta sker i god tid. Förvaltningschefen kommer att se över 
situationen på de olika skolorna i Ronneby kommun. 
 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) anser att all obligatorisk utbildning ska vara helt 
och hållet avgiftsfri. 
 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort uppger att en justering krävs av taget beslut om 
avgiftsuttag om 50 kr/termin och per elev. Skollagen anger att all skolgång ska vara 
helt avgiftsfri.  
Utbildningsförvaltningen återkommer med ett förslag kring detta framöver. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Jan-Eric Wildros (S), Erik Ohlson (V), Tim Svanberg (C), Marie Ohlsson (S), 
Saleh Sakhnini (C) och Lars Sager (M) samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Beslut  

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 

 

 
_________ 
 

Exp:  

Fch Tommy Ahlquist 
Bitr Fch Inger Hjort 
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Dnr 2012.11-026 

§ 158 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Nämndens ledamöter svarsskrivelse till 
Arbetsmiljöverket. Torsdagen den 22 november 2012 kommer Arbetsmiljöverket 
till Ronneby för uppföljning av arbetsmiljöärende. 
 
--- 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade även kort om ärenden till 
Skolinspektionen och Barn och elevombudet (BEA).  
 
--- 
 
Vidare informerade förvaltningschefen kort kring situationen på Kallinge F-6, där 
extra resurser satts in som stöd. 
 
--- 
 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kring Skolinspektionens ev 
förestående granskning av Ronneby kommun i febr/mars månad 2013. Mer 
information finns på www.skolinspektionen.se under ”Tillsyn och Granskning / 
Regelbunden tillsyn”. 
Ett förberedande möte inför Skolinspektionens besök hålls den 6 december 2012. 
 
--- 
 
Någon lägesrapport kring barnomsorgen i Ronneby kan ej ges pg a datortekniska 
problem. 
 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
_________ 
 

http://www.skolinspektionen.se/�
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Dnr 2012.17-602 

§ 159 – Kurser och konferenser 

 
Inbjudan till utbildning avseende ”Att införa Barnkonventionen i det dagliga 
arbetet” har inkommit från folkhälsosamordnare Sofie Ceder.  
Från Utbildningsnämnden kommer sex ledamöter att delta.  
 
Föreläsning av representanter från Migrationsverket hålls den 22 november 2012 i 
Stadshusets Ronnebysal. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Dnr 2012.18-600 

§ 160 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade om översyn av rutiner avseende att 
vårdnadshavare meddelas om elevs frånvaro i ett tidigt skede samma dag. 
 
Lars Saager (M), ersättare i Nämnden, lyfte fråga kring försäkringar avseende 
skolans datorer i händelse av stöld/tillgrepp av datorer. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
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Dnr - 

§ 161 – Delgivningsärenden 

 
2012.9 -  002 

Återrapportering av delegationsbeslut avseende personalfrågor. 

 

2012.4 -  041 

Email ang underlag för beslut om lärardatorer. Synpunkter angående 
införandeplan 1:1 

 

2012.1 -  047 

KulturPedagogiskt Centrum: Kulturrådet. Skapande Skola – Reviderad plan 
för beviljat bidrag 2012. Redovisning. 

 

2012.1 -  047 

Skolverket: Information ang statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. 

 

2012.10 -  108 

Emailskrivelse ang oroligt i klass 5, Kallingeskolan. 

 

2012.47 -  114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2012-11-02--05 Snäckebacksskolan, Ronneby 
(K15542:12) 

 

2012.8 -  169 

Skrivelse ang Rutiner  avseende bussvakter, kontroll av skolgrindar mm. 

 

2012.21 -  171 

Tillsynsprotokoll 2012-10-12, Förskolan Solvändan, Kallinge, Ronneby 
kommun 

 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen: Anmälan för samråd enligt 12 Kap 6§ Miljöbalken. 

 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen: Anmälan för samråd enligt 12 Kap 6§ Miljöbalken. 
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2012.19 -  4132 

Skogsstyrelsen: Information ang ansökan om stöd för röjning och reparering av 
viltstängsel. 

 

2012.19 -  4132 

Hoby Lant- och Skogsbruksenhet: Kompl till ansökan om stöd för röjning och 
reparering av viltstängsel. 

 

2012.15 -  600 

Avtal mellan Kruse Northern Europe AB och Ronneby kommun gällande 
Triaden brotts- och drogförebyggande program. Pilotprojekt Triaden. 

 

2012.24 -  600 

Magnus Göransson: Email ang skolenkät. 

 

2012.54 -  600 

Skolinspektionen: Begäran om yttrande avseende anmälan ang skolsituationen 
för en fd grundskoleelev vid Snäckebacksskolan i Ronneby kommun. 

 

2012.61 -  600 

Länsstyrelsen: Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet 
samt för att utveckla samverkan för mottagande av nyanlända. 

 

2012.61 -  600 

Ansökan till Europeiska Integrationsfonden. EU-projekt. Inkl intyg från 
partner. 

 

2012.22 -  609 

Protokollsutdrag från KS au 2012-10-29 ang Förslag om tillbyggnad av 
Junibackens förskola i Kallinge. (KSau §395:2012). 

 

2012.3 -  610 

Beslut ang godkännande av Academy of Music and Business Education AB 
som huvudman för gymnasieskola i Tingsryds kommun. 
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2012.13 -  612 

Protokollsutdrag från Utbildningsnämnden i Olofströms kommun avseende 
Flygmekanisk utbildning i Ronneby (§102:2012). 

 

2012.36 -  619 

Email ang privat förskola. 

 

2012.36 -  619 

Förhandling enl MBL §11 ang förändrade anställningsförhållanden för vissa 
barnskötare. 

 

2012.2 -  623 

Avtal mellan Blekingetrafiken AB och Ronneby kommuns Utbildningsnämnd 
ang skolskjutstrafik i kommunen. 

 

2012.2 -  623 

Förvaltningsrätten i Växjö:s dom (Målnr 3256-12) avseende överklagad 
ansökan om skolskjuts vid växelvis boende. 

 

2012.38 -  624 

Minnesanteckningar från Folkhälsorådet 2012-10-03, Ronneby kommun. 

 

2012.33 -  624 

Landstinget Blekinge: Samverkansavtal mellan primärvården och barn- och 
ungdomspsykiatrin rörande barn och ungdomar upp till 18 år med psykisk 
ohälsa. 

 

2012.67 -  629 

Seniorer i Skolan – Ronneby Kommun. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang fritids vid arbetslöshet. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang barnomsorg. 
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2012.8 -  630 

Email ang Bokens förskoleklass och fritidshem. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang privat dagmamma. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang förenade föräldrar för Backsippans renovering. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang nystart av privat förskola? 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan /brev ang några frågor till Hallabroskolan 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang förskoleplatser. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan  ang barngruppernas storlek. 

 

2012.8 -  630 

Skrivelse ang Backsippans framtid/profil. 

 

2012.8 -  630 

Skrivelse från föräldrar vid Galaxens förskoleklass och fritidshem. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang förskola med utomhusprofil. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang stökigt barn. 
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2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang plats på fritids vid arbetslöshet. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang tid för ansökan. 

 

2012.40 - 69 

Kartläggning av kommunens framtida utvecklingsområden och nuvarande 
internationella aktiviteter. 

 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-06-20, Stadshuset, 
Ronneby Kommun (KF§188:2012);

 

 Beslut om utformning av Internationell 
strategi för Ronneby kommun. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-09-27, Stadshuset, 
Ronneby Kommun (KF§249:2012);

 

 Anhållan om entledigande från uppdrag 
som ersättare i Kommunfullmäktige, Utbildningsnämnden och Kommun-
samverkan Cura Individutveckling, Ida Johansson (C) samt nyval. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-09-27, Stadshuset, 
Ronneby Kommun (KF§250:2012);

 

 Anhållan om entledigande från uppdrag 
som ersättare i Utbildningsnämnden, Mats Sjögren (MP) samt nyval. 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2012-09-27, Stadshuset, 
Ronneby Kommun (KF§247:2012);

 

 Fyllnadsval efter Edvard Twermoes 
(SD), ersättare i Utbildningsnämnden. 

Protokoll från Samverkansgrupp UN, 2012-10-15, Ronneby kommun. 
 
 
__ 
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Dnr 2012.9-002 

§ 162 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2012-10-23--2012-11-09; 
samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2012-09-28—2012-10-08 och 
Skolområde Kallinge 2012-10-02 och Skolområde GyV 2012-10-18—2012-11-06; 
cirkulerade under sammanträdet, - med stöd av erhållen delegationsrätt - fattade 
beslut, cirkulerar under sammanträdet. 
 
 
_________ 
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