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Dnr  2012.57-627 

§ 166 – Information om ”Kalmarmodellen” – Samverkan skola – 
socialtjänst angående elevers skolk.  

 
Enhetschef Veronica Jönsson, Råd och s töd – Familj, har tillsammans med Kajsa 
Patersson oc h J ulia Colliander f rån F örebyggande T eamet, i nbjudits t ill 
Utbildningsnämnden för a tt inf ormera om  ” Kalmarmodellen”; e tt 
samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst angående elevers skolk.  
 
Socialnämnden ha r i  be slut pe r de n 26 j uni 2012 om fördelat 50%  a v 200%  
fältsekreterartjänst för inf örande a v ” Kalmarmodellen” oc h inbj udit 
Utbildningsnämnden/Utbildningsförvaltningn att s amverka i  ärendet. E n 
redovisning av ärendet kommer att ske under hösten i Socialnämnden. 
(Hänv SN §107:2012) 
 
Målgruppen ut görs a v Kallingeskolans hö gstadieungdomar. E nhetschef V eronica 
Jönsson, t illsammans m ed K ajsa P atersson oc h J ulia C olliander, r edogjorde f ör 
metod att identifiera risk- och skyddsfaktorer. Information om samarbetet kommer 
att ges till föräldrar och elever vid Kallingeskolan. Verksamheten kommer att vara 
igång vid årsskiftet. 
 
Nämndsledamot E rik O hlson ( V) på talar vi kten a v a tt f ramta e n m ätpunkt i nför 
uppföljningen av projektet. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson (V), Jan-Erik Wildros (S), Lars Sager (M), Saleh Sakhnini (C), Kristoffer 
Sjölander (FP)  och Tim Svanberg (C), samt bitr förvaltningschef Inger Hjort. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Enhetschef Veronica Jönsson 
Kajsa Patersson, Förbyggande Teamet 
Julia Colliander, Förebyggande Teamet 
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Dnr  2012.4-041 

§ 167 – Uppföljning av budget november 2012. Redovisning.  

 
Förvaltningschef T ommy Ahlquist r edogjorde f ör av den Ekonomienheten 
framtagen bud getprognos f ör nove mber 2012, s om vi d pr ognostillfället v isar e n 
avvikelse på  -656 T kr. Framtagen pr ognos/uppföljning ge nomgicks ve rk-
samhetsvis och kommenterades.  
 
Vidare d elgavs Nämndens le damöter s ammanställning öve r int erkommunala 
ersättningar. 
 
Då i ngångsvärdet de tta å r v ar a nnorlunda än jmf m ed f öregående å r, ä r nu 
förutsättningarna b ättre för en bud get i  ba lans vi d å rets s lut. Förvaltningschefen 
gör bedömningen att budget klaras, då nu bokslutet närmar sig. 
 
Dock va rnar förvaltningschefen f ör ev un derskott va d gäller v ht 439  
(ensamkommande flyktingbarn). Förvaltningschef Tommy Ahlquist har ännu inte 
erhållit nå got b esked f rån kom mundirektören a vseende e nsamkommande 
flyktingbarn. 1  M kr ha r r eserverats m en f inns p å C entrala Konton kom munens 
budget. 
 
Ordföranden Lennarth F örberg ( M) f öreslår a tt kont akt t as m ed 
kommundirektören betr utebliven kompensation. 

Yrkanden 

Nämndsledamot E rik Ohlson ( V) på talar att vht  439 bö r vi sas s om e n 
budgetavvikelse, då det muntliga löftet om kompensation ännu ej erhållits. Ohlson 
anser utfallsposten ska förändras så att nettoavvikelse uppstår på vht 439. 

Förslag till beslut 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår; 
- att informationen tas till protokollet,  
- att Erik Ohlsons förslag om notering införs i budgetkommentarerna betr 

att e rsättning/kompensation till vht  439 inte ha r e rhållits tr ots munt lig 
överenskommelse,  

- att diskussionen förs in i nämndsprotokollet, samt  
- att N ämnden ger i  uppdr ag t ill nä mndsordföranden oc h 

förvaltningschefen a tt kont akta kommundirektören be tr ut ebliven 
kompensation. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson ( V), J an-Erik W ildros ( S) oc h K ristoffer S jölander ( FP), e konom B irgit 
Ryberg samt förvaltningschef Tommy Ahlquist. 
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Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
• Notering ska införas i budgetkommentarerna betr att ersättning/ 

kompensation till vht 439 inte har erhållits trots muntlig överenskommelse. 
• Diskussion förs till dagens nämndsprotokoll. 
• Nämnden ger i uppdrag till nämndsordföranden och förvaltningschefen att 

kontakta kommundirektören betr utebliven kompensation. 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten FK 
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Dnr  2012.4-041 

§ 168 – Internbudget 2013. Förslag.  

 
Förvaltningschef T ommy Ahlquist r edogjorde för framtaget f örslag till B udget 
2013, vilket genomgicks verksamhetsvis och kommenterades. Centrala konton och 
sammanställning öve r in terkommunala e rsättningar de lgavs Nämndens ledamöter. 
Budgeten har anpassats efter de olika verksamheternas behov. 
 
I anslutning härtill informerade Förvaltningschefen betr den pool (om 4-5 tjänster) 
som har inrättats inom förskolan med basplacering inom Ronneby tätort. Detta för 
att f å e n b asförstärkning i  t ätorten. V idare r edogjorde F örvaltningschef T ommy 
Ahlquist för antal tjänst och bemanning inom förskolan. 
 
Synpunkter på  bud getförslaget i ngavs f rån Lärarnas R iksförbund oc h 
Lärarförbundet till Nämndens ordförande. 

Yrkanden 

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar att skolområdescheferna får i uppdrag att 
se öve r m öjligheterna till a tt i nföra s pråkorientering f r o m  hös ten 2013;  oc h a tt 
detta ska ske inom ram. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson ( V), J an-Erik Wildros (S ), Marie Ohlsson ( S), K ristoffer S jölander (FP), 
Lars Saager (M) och Rune Kronkvist (S) ekonom Birgit Ryberg, förvaltningschef 
Tommy A hlquist s amt Carl-Arne H ultberg/Lärarförbundet oc h Anders 
Thomsson/Lärarnas Riksförbund. 

Beslut 

• Nämnden fastställer föreliggande förslag till Internbudget 2013. 
• Nämnden ger Skolområdescheferna i uppdrag att se över möjligheterna till 

att införa språkorientering fr o m hösten 2013; och att detta ska ske inom 
ram. 

 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 7(26) 

 
Utbildningsnämnden 2012-12-13 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr  2012.4-041 

§ 169 – Junibackens förskola. Förslag.  

 
Bitr f örvaltningschef Inger H jort r edogjorde f ör f ramtaget unde rlag avseende n y 
förskola i K allinge. Ärendet ha r å terremitterats från Kommunstyrelsens A U f ör 
vidare utredning gällande baracklösning.  
 
I unde rlaget f öreslås l okalresurser i  f orm a v pa viljonger f ör at t t äcka de n akuta 
bristen unde r vå ren 20 13, s amt a tt dr iftsmedel m otsvarande 2,2 M kr t illförs. 
Parallellt f öreslås äv en at t pr ojektering s tartas om gående f ör n ybyggnation av 
förskola med fem avdelningar. 
 
Byggprojektledare W illiam Lavesson redogjorde f ör pr ocessen för de talj-
planeförändring oc h pa viljonglösning p arallellt med pr ojekteringsarbetet m ed de n 
nya förskolan (5avd). 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 
- Att Kommunstyrelsen ti llför driftsmedel för de n tot ala kos tnaden för 

akutlösningen under 2013. 
- Att Kommunstyrelsen uppdrar åt T ekniska f örvaltningen oc h M iljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden a tt om gående s tarta pr ojektering oc h 
detaljplanearbete m ed ny f örskola oc h de ss l okalisering, s amt at t ar betet 
involveras i kommande budgetberedning. 

Yrkanden 

 
Ordföranden Lennarth F örberg ( M) s täller s ig b akom t jänstemannaförslagets t vå 
förslagspunkter. 
 
Nämndsledamot Erik Ohlson (V)  påtalar behov av ytterligare satsningar vad gäller 
yttermiljö oc h l ekytor i  s amband m ed pa viljonglösningen, s amt yrkar ä ven 
kompensation för ökade personalkostnader från årets början. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson ( V), Anna-Mi K ullman (SD), Jan-Erik Wildros (S ), Lars S aager (M ), 
Christer S tenström ( M) oc h Katrin Nilsson (KD), fastighetschef O la Liljerum, 
byggprojektledare W illiam L avesson, arbetsmiljösamordnare U lf Borgström, bitr 
förvaltningschef Inger Hjort och  förvaltningschef Tommy Ahlquist. 
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Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer; 
• Att Kommunstyrelsen tillför driftsmedel för den totala kostnaden för 

akutlösningen under 2013 beräknad till 2,8 Mkr totalt. 
• Att begära 100 Tkr/månad till personalförstärkningar fr o m 1 januari 

2013 för att klara nyplaceringar av barn. 
• Att Kommunstyrelsen uppdrar åt Tekniska förvaltningen och Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att omgående starta projektering och 
detaljplanearbete med ny förskola och dess lokalisering, samt att arbetet 
involveras i kommande budgetberedning. 

 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten  
Fch Tommy Ahlquist 
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström 
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Dnr  2012.54-600 

§ 170 – Översättning av informationsmaterial till olika språk. Förslag.  

 
 
Bitr för valtningschef Inger H jort redogjorde för f ramtagen r edovisning a v 
Nämndens uppdrag gällande översättning av informationsmaterial till andra språk;  

Utredning 

Vi har valt att se frågan ur flera synvinklar.  
• Enkla översättningsverktyg finns tillgängliga på Internet, bl. a Google 

Translate. Tillförlitligheten i dessa är omöjliga att kontrollera för den som inte 
behärskar det översatta språket och sammanhanget, kontexten. Synonyma 
uttryck istället för de avsedda kan leda till missförstånd och förvecklingar. 

• Skolverket har viktiga informationsblad och skrifter översatta till åtskilliga 
språk. Skrifterna är av karaktären grundläggande för förståelsen av det svenska 
skolsystemet och finns tillgängliga på Skolverkets webbsidor. Rektorer och 
förskolechefer skriver ut dessa och ger nyanlända barns/elevers vårdnadshavare 
i samband med introduktionen till verksamheten.  

• En annan aspekt är att vi, som myndighet, har ett ansvar enligt Språklagen 
2009:600 (se bilaga) att använda svenskan som huvudspråk och officiellt språk 
i Sverige. Vi ska uttrycka oss       
”vårdat, enkelt och begripligt.” Tanken med detta är att förenkla integrationen i 
det svenska samhället för medborgare med annan språklig bakgrund. 

 
Det är naturligtvis inte möjligt att bortse från behovet av att kunna 
kommunicera med barnens vårdnadshavare och att vi på olika sätt arbetar för 
att detta ska underlättas och förbättras.  
 
• Rektor Solveig Melkeraaen, Espedalsskolan har gett de fem modersmålslärarna, 

som hon ansvarar för (hela kommunens resurs) i uppdrag att översätta viktiga 
informationsblad till de språk vi har tillgängliga genom lärarnas kompetens. 
Hon betonar att det är viktigt att den som översätter material, förstår 
sammanhanget och kan förklara mera, om begreppen skiljer mellan den svenska 
kulturen och den i andra länder. Rektor betonar att det är viktigt att ta ett samlat 
grepp inom förvaltningen om vilka dokument som ska översättas och här krävs 
mera arbete. Modersmålslärarna har undervisningen som sitt huvuduppdrag och 
översättning sker i mån av tid.  

• Det är viktigt med tolk vid introduktionen av nyanlända barn i förskola/skola 
för att vårdnadshavarna ska kunna förstå system och regler. Här finns också 
möjligheterna att ställa frågor med kvalificerad översättningshjälp.  

• Förvaltningen försöker utveckla samverkan med andra aktörer i frågan om ett 
bättre mottagande för nyanlända medborgare med barn i förskole- och 
skolålder. Här kan vi nämna SFI och Projekt Hjorthöjden.  Förvaltningen har 
dessutom tillsammans med Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och Bromölla 
kommuner ansökt om EU-medel i projektet Inclusive. Projektets hela syfte är 
att förbättra mottagande och samverkan för nyanlända invandrare till våra 
kommuner.  
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Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Erik 
Ohlson (V), Rune Kronkvist (S), bitr förvaltningschef Inger Hjort och 
förvaltningschef Tommy Ahlquist. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Bitr Fch Inger Hjort 
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Dnr  2012.3-610 

§ 171 – Uppföljning av Utbildningsnämndens internkontrollplan.  

 
Nämndens l edamöter delgavs uppföljning a v t vå ut av Internkontrollplanens 
processområden; Förskolans pe dagogiska ar bete s amt R ektors pe dagogiska 
ledarskap.  
 
Förstnämnda om råde r edovisades a v kva litetssamordnare Ingrid H ansson, m edan 
förvaltningschef T ommy Ahlquist muntligt redogjorde för r ektors pe dagogiska 
ledarskap.  
 
En uppf öljning ha r gjorts kr ing de n n ya or ganisationen; de ls i mplementeringen, 
dels hur man ser på sin roll som ledare. Skriftlig redovisning kommer att tillställas 
Nämnden framöver. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Fch Tommy Ahlquist 
Kvalitetssamordnare Ingrid Hansson 
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Dnr  2012.13-612 

§ 172 – Information från Hantverksprogrammet.  

 
Till N ämndens s ammanträde h ar lärarna P ia G rimström oc h V iktoria R osén f rån 
Hantverksprogrammet, tillsammans med elever, inbjudits att redovisa sin studieresa 
till Turkiet. 
 
Inledningsvis gavs e n presentation a v hur  ve rksamheten oc h ut bildningen vi d 
Hantverksprogrammet ser ut.  
Vid G ymnasieskolan Knut H ahn erbjuds H antverksprogrammet (finsnickeri) d är 
Pia Grimström undervisar, på Teknikprogrammet undervisar Liselotte Lilja i design 
och på estetiska programmet (bild) undervisar Viktoria Rosén. 
 
Eleverna vi d H antverksprogrammet ha r de ltagit i  e tt pa rtnerskapsprojekt – 
Leonardo da V inci -  inom Lifelong Learning P rogramme i nom E U. F örutom 
Sverige, är länder som Turkiet, Malta, England, Slovenien och Belgien involverade 
i projektet. 
 
Nämndens l edamöter d elgavs el evernas intryck från s tudieresan till T urkiet. 
Hantverksprogrammets elever kom mer n ästa år at t b esöka en yrkeshögskola i  
England. 
 
Stödfinansiering/bidragsansökning sker hos Internationella Programkontoret. 

Deltar i debatten 

I diskussionen de ltog nämndsledamöterna K ristoffer Sjölander ( FP), Lars S aager 
(M), Rune Kronkvist (S) och Kerstin Johansson (FP. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Pia Grimström, Hantverksprogrammet 
Viktoria Rosén, Estetiska programmet 
Liselotte Lilja, Teknikprogrammet 
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Dnr  2012.55-609 

§ 173 – Redovisning av pedagogiska resultat.  

 
Kvalitetssamordnare Ingrid H ansson delgav Nämndens l edamöter Ronnebys 
resultat på  vå rterminens na tionella äm nesprov i åk 3,6 oc h 9  jämfört m ed rikets. 
Nämnden fick också s e SALSA-värdena för åk 9 när de t gä ller and el elever som 
uppnått målen och det genomsnittliga meritvärdet. Jämfört med föregående år var 
det en viss förbättring av andel elever som uppnått målen i alla ämnen. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ingrid Hansson, Kvalitetssamordnare 
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Dnr  2012.13-612 

§ 174 – Flygtekniskt gymnasium. Svar till Kommunstyrelsen om ev 
kommunalförbund. Förslag.  

 
Ordföranden L ennarth F örberg informerade kort kring pr ojektarbetet med en 
satsning på  e tt f lygtekniskt gy mnasium i R onneby. Ett f örslag till s var till 
Kommunstyrelsen om  i ntresset a tt bi lda e tt ko mmunalförbund i  s amband m ed 
starten av ett Flygtekniskt program i Ronneby har framtagits.  
 
Efter förfrågan till grannkommunerna har framkommit att det inte föreligger något 
intresse av att bilda ett kommunalförbund.  

Beslut 

• Rapporten tas till dagens protokoll och svarsskrivelsen tillställs 
Kommunstyrelsen. 

 
 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Lennarth Förberg, nämndsordförande 
Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Bo Skandevall, projektledare 
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Dnr 2012.31-617 

§ 175 – Programutbud gymnasiesärskolan 2013 – Sjöarpsskolan. 
Förslag. 

 
Rektor A nders O hlsson, S jöarpsskolan, r edogjorde f ör f ramtaget f örslag t ill 
programutbud avseende gymnasiesärskolan 2013. 
 
Utbildningsnämnden föreslås besluta om att följande programutbud ska finnas; 
- Individuellt Program; med följande ämnesområden: 

o Estetisk verksamhet 
o Hem- och konsumentkunskap 
o Idrott och hälsa 
o Natur och miljö 
o Individ och samhälle 
o Språk och kommunikation 

- Estetiska verksamheter 
- Hantverk och produktion – inriktning finsnickeri 
- Hälsa, vård och omsorg 
- Skog, mark och  djur 

 

Förslag till beslut 

Föreslås a tt U tbildningsnämnden a ntar f öreliggande f örslag t ill pr ogramutbud f ör 
gymnasiesärskolan i kommunen; Sjöarpsskolan. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog 2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) och rektor Anders 
Ohlsson. 

Beslut  

• Föreliggande förslag till programutbud för gymnasiesärskolan fastställes 
av Nämnden 

 
 
 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Rektor Anders Ohlsson, Sjöarpsskolan 
Fch Tommy Ahlquist 
Skolområdeschef Ronny Mattsson 
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Dnr 2012.1-047 

§ 176 – Särskilt utredningsuppdrag KF, Budget 2012; Entreprenörskap 
GYV. Redovisning. 

 
Ordföranden L ennarth F örberg (M) redogjorde kort för f ramtaget förslag till 
svar/redovisning a vseende a v Kommunfullmäktige givet s ärskilt up pdrag – 
entreprenörskap i gymnasiet. En arbetsgrupp har tillsatts att arbeta med utveckling 
av kursen entreprenörskap samt det entreprenöriella lärandet. 

Förslag till beslut 

Ordföranden Lennarth F örberg ( M) föreslår a tt K ommunstyrelsen tills tälls 
redovisningen. 

Beslut  

• Redovisningen tas till dagens protokoll och tillställs Kommunstyrelsen. 
 
_________ 
 
 

Exp:  

Kommunstyrelsen 
Fch Tommy Ahlquist 
SoC Ronny Mattsson, GKH 
Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström 
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Dnr 2012.66-106 

§ 177 – Redovisning av mål. Samarbetsprojekt med lokala företag. 

 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort delgav Nämndens ledamöter redovisning av mål 
avseende s amarbetsprojekt m ed lokala företag. Resultaten f rån en 
enkätundersökning har resulterat i en sammanställning över de lokala företag som  
skolan har samarbete med. 

Deltar i debatten 

I di skussionen d eltog n ämndsledamöterna Tim Svanberg ( C), Jan-Eric W ildros 
(S) och  Erik O hlson ( V), rektor A nders O hlsson, S jöarpsskolan s amt Anders 
Thomsson/Lärarnas Riksförbund. 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll.  
 
 
 
 
_________ 
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Dnr 2012.11-026 

§ 178 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Det ökade antalet anmälningar till Skolinspektionen uppmärksammades. Ett flertal 
anmälningar finns i Ronneby, men en markant ökning märks av i hela riket. Vikten 
av såväl social som pedagogisk dokumentation är viktig. 
 
--- 
 
Förvaltningschef T ommy Ahlquist i nformerade ä ven kor t från möte m ed 
Arbetsmiljöverket ang ärende på  Snäckebacksskolan, vilket nu avslutats. 
 
--- 
 
Vidare informerade förvaltningschefen kort kring situationen inom barnomsorgen i 
Ronneby tätort. 
 
--- 
 
Bitr f örvaltningschef Inger H jort i nformerade kr ing den på gående 
enkätundersökningen o m va d f öräldrar t ycker om f örskolan. R edovisning a v d e 
sammanställda enkätresultaten kommer framöver att delges Nämnden. 
 
--- 
 

Deltar i debatten 

I di skussionen de ltog ordföranden Lennarth F örberg ( M), nämndsledamöterna 
Lars Saager (M) och Jan-Eric Wildros (S ), bitr förvaltningschef Inger Hjort och 
förvaltningschef Tommy Ahlquist samt Carl-Arne Hultberg/Lärarförbundet. 

Beslut 

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

§ 179 – Kurser och konferenser 

 
Några i nbjudningar t ill kurser e ller konf erenser ha de i nte i nkommit t ill da gens 
nämndssammanträde. 

Beslut 

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

§ 180 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef T ommy Ahlquist i nformerade kort f rån s ammanträde m ed 
Regionala Styrgruppen för TeknikCollege. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
 
 
_________ 
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Dnr - 

§ 181 – Delgivningsärenden 

 
2012.49 -  023 

Emailskrivelse ang personalsituationen på avd Björnen, Skogsgårdens 
förskola. 

 

2012.1 -  047 

Uppföljning av det särskilda statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar 
maxtaxa (SFS 2001:161). 

2012.66 -  106 

Protokollsutdrag från Fritid- och kulturnämnden 2012-11-08 avseende 
Ronneby Rugby Clubs ansökan om ekonomiska medel för inköp av material 
till skolungdom (N§122:2012). 

 

2012.10 -  108 

Synpunkter på omformulering av informationsmaterial. 

 

2012.47 -  114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2012-11-04 Snäckebacksskolan, Ronneby 
(K15511:12) 

 

2012.47 -  114 

Polisanmälan ang stöld genom inbrott 2012-11-23 Förskolan Hulta, Ronneby 
(K16347:12) 

 

 

2012.32 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen, Fsk Knut 
Hahnsskolans matsal, GKH, Skolområde GyV. 

 

2012.32 -  4123 

Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen, Fsk 
Snäckebacksskolan, Skolområde Ronneby. 

 

2012.32 -  4123 
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Kontrollrapport avseende egenkontroll enl Livsmedelslagen, Fsk 
Fredriksbergsskolan, Skolområde Ronneby. 

 

2012.19 -  4132 

Emailskrivelse ang gödselbrunn på Göholm. 

 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen i Skåne län: Beslut om erhållande av gårdsstöd för år 2012. 

 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen i Skåne län: Meddelande om beslut betr slututbetalning för 
ersättning  avseende vallodling år 2012. 

 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen i Skåne län: Meddelande om beslut betr slututbetalning för 
ersättning  avseende betesmarker och slåtterängar år 2012. 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen i Skåne län: Samråd enligt 12 Kap 6§ Miljöbalken om 
husbehovstäkt på fastigheten Hoby 19:1 i Ronneby kommun. 

 

2012.19 -  4132 

Länsstyrelsen i Blekinge län: Samråd enl 12 Kap 6§ Miljöbalken om 
avjämning av fd husbehovstäkt på fastigheten Hoby 19:1 i Ronneby kommun. 

 

2012.15 -  600 

Avtal mellan Kreativum och Ronneby kommun gällande elevbesök på 
Blekinge Exotisk Värld. 

 

2012.15 -  600 

Avtal omfattande verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för 
lärarlegitimation. (Grundskolan.) 

 

2012.24 -  600 

Email ang begäran om handlingar från Fredriksbergs föräldraråd. 

 

2012.25 -  600 

Saleh Sakhnini/Jan-Eric Wildros: Rapport/Sammanfattning av dialogdag med 
Skolverket 2012-12-05 avseende Vuxenutbildningsområdet. 
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2012.29 -  600 

Förändrad attesträtt inom Utbildningsnämndens verksamheter fr o m 2012-12-
12. 

 

2012.48 -  600 

Emailförfrågan ang Utbildningsnämndens protokoll. 

 

2012.54 -  600 

Av Skolinspektionen begärd komplettering avseende yttrande i ärende ang elev 
vid Snäckebacksskolan i Ronneby kommun. (Närslutna bilagor 
sekretessbelagda enligt 23 Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen). 

 

2012.54 -  600 

Utbildningsförvaltningens yttrande /inkl bilaga/ till Skolinspektionen avseende 
ärende ang elev vid Snäckebacksskolan. (Närslutna bilagor sekretessbelagda 
enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen). 

 

2012.54 -  600 

Utbildningsförvaltningens yttrande /inkl bilaga/ till Skolinspektionen avseende 
ärende ang elev vid Kallingeskolan. (Närslutna bilagor sekretessbelagda enligt 
23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen). 

 

2012.61 -  600 

Begäran om komplettering och förtydliganden avseende Ansökan till 
Europeiska flyktingfonden III (EU-projekt Samhällsorientering på Hemspråk). 

 

2012.62 -  601 

Justitiedepartementet: Regeringsbeslut avseende ansökan om tillstånd att få 
framställa exemplar mm till personer med funktionshinder. 

 

2012.33 -  606 

Skolinspektionen: Begäran om yttrande avseende anmälan ang skolsituationen 
för elev vid Kallingeskolan, Ronneby kommun. 

 

2012.39 -  607 

Barn- och elevombudet (BEO), Skolinspektionen: Skrivelse / Begäran om 
komplettering betr anmälan om kränkande behandling vid 
Fredriksbergsskolan, Ronneby kommun. 
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2012.39 -  607 

Svarsskrivelse till BEO avseende begärt yttrande rörande anmälan om 
kränkande behandling vid Fredriksbergsskolan, Ronneby kommun. (Närslutna 
bilagor sekretessbelagda enligt 23Kap 2§ Offentlighets- och Sekretesslagen). 

 

2012.13 -  612 

Försvarsmakten, Blekinge Flygflottilj: Hemställan om att få träffa avtal med 
Ronneby kommun om uthyrning av lokaler för utbildningsändamål. 

 

2012.13 -  612 

Emailförfrågan ang prao på högstadiet. 

 

2012.31 -  617 

Emailförfrågan ang autism. 

 

2012.3 -  619 

Skolinspektionen: Beslut avseende återkallad ansökan från Drottning Blankas 
Gymnasieskola AB om godkännande som huvudman för en fristående 
gymnasieskola i Karlskrona kommun. 

 

2012.3 -  619 

Begäran om besked om hantering av löneökningar från Aspero 
Idrottsgymnasium. 

 

2012.44 -  622 

Skrivelse från eleverna på Kallingeskolan 7-9 ang bättre skolmat. 

 

2012.8 -  630 

Emailkorrespondens ang Boken. 

 

2012.8 -  630, 
2012.36-619 

Emailförfrågan ang privat förskola 

 

2012.8 -  630 

Email ang taxa barnomsorg. 
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2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang förskola för nyinflyttade. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang erbjudande om daglig fritidsverksamhet efter fritids. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang eftertaxering av skolbarnsomsorgsavgift. 

 

2012.8 -  630 

Emailförfrågan ang barnskötare. 

 

2012.8 -  630 

Skrivelse ang Backsippans tillagningskök. 

 

2012.8 -  630 

Emailskrivelse ang Backsippans framtid. 

 

2012.16 -  670 

Avtal omfattande verktyg för kompetensinventering av lärarkompetens för 
lärarlegitimation. (Gymnasiet.) 

 

2012.16 -  670 

Information ang Sörbycentret med anledn av ingiven konkursansökan. 

2012.40 -  69 

Internationella Programkontoret: Beslutsbrev Atlas Förberedande besök till 
Nicaragua. 

 

Protokoll från Samverkansgrupp UN, 2012-11-12, Ronneby kommun. 
 

 
__ 
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Dnr 2012.9-002 

§ 182 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare öv er a v f örvaltningschefens be slut 2012 -10-12--2012-12-06; 
samt de legationsbeslut f ör S kolområde R onneby 2012 -11-22—2012-11-26 och 
Skolområde K allinge 2 012-10-24—2012-11-07 och S kolområde G yV 2012 -09-
25—2012-11-16; c irkulerade unde r s ammanträdet, - med stöd av er hållen 
delegationsrätt - fattade beslut, cirkulerar under sammanträdet. 
 
 
_________ 
 
 
 
 
 
Ordföranden Lennarth F örberg ( M) t illönskade a lla nämndsledamöter oc h 
tjänstemän En God Jul & Ett Gott Nytt År. 
Vice ordf J an-Eric Wildros (S) önskade ordföranden En God Jul & Ett Gott Nytt 
År. 
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