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Utbildningsnämnden 
Plats 00h “d Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kI. 08:30—16.20 
Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Nämndsekretariatet, Kommunledningsförvaltningen 2018-03-02
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Beslutsinstans Utbildningsnämnden 
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Datum då anslaget sätts upp 2018-03-02 
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Förvaringsplatsförprotokollet SUS-enheten, Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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Lennarth Förberg (M), Ordförande 
Christer Stenström (M) 
Lars Sager (M) 
Tim Svanberg (C), 1:e vice ordförande 
Silke Jacob (C) 
Jan-Eric Wildros (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Österhof (S) 
Marie Olsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Erik Ohlson (V) 
Magnus Stridh (SD) 
Linda Johansson (SD) 

§§ 19-23, 27, 30-31, 34 

§§ 26—29, 32—33, 35-36 
Johnny Håkansson (S) 
Kenth Carlsson (M) 
Anna-Karin Wallgren (S) 
Tim Aulin (SD) 
Jonatan Glader (C) 

§§ 26-29, 35-36 
§§ 26, 28-29, 32—33, 35-36 

Martin Engelsjô (M) 
Margareta Håkansson (RP) 
Tim Aulin (SD) 
Jonatan Glader (C) 

§§ 26-36 
§§ 19-25, 30-31, 34 

Tobias Ekblad, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare 
Gunilla Johansson, ekonom 
Jeanette Mauritzsson, ekonom 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 
Anna Isaksson, rektor IM Gymnasieskolan Knut Hahn 
Ulrik Lindahl, programsamordnare IM, GKH 
Fredrika Ter-Borch Bjurek, Lärarnas Riksförbund 
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet
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Utbildningsnämnden 
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Dnr 2017-000484 619 
Yttrande över Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för 
fristående förskola ldemo utbildning AB. Förslag. ............................................. .. 6 
Dnr 2018-000045 253 
Begäran om remissyttrande i ärende om direktanvisning Kalleberga 
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Dnr 2018-000074 041 
Uppföljning av budget 2018. ........................................................................... .. 13 
Dnr 2018-000037 041 
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Dnr 2018-000073 678 
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Dnr 2018-000043 678 
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Dnr 2018—000076 602 
Fôrslag till fastställande av IKT-strategi - Strategi för digitalisering - 
KUL. ............................................................................................................... ._28 
Dnr 2018-000077 610 
Redovisning enligt mål- och uppföljningsplan: Resultat ................................... ._29 
Dnr 2018-000027 612 
Utbildningsplan för introduktionsprogrammen på Gymnasieskolan 
Knut Hahn. Förslag. ........................................................................................ .. 30 
Dnr 2017-000498 622 
Uppföljning av Kostpolicyn - Mattider i skolan. ................................................ ._32 
Dnr 2018-000021 026 
Personal och arbetsmiljöfrågor 2018 ............................................................... .. 34 
Dnr 2018-000023 602 
Kurser och konferenser 2018. ......................................................................... ._35 
Dnr 2018-000022 600 
Förvaltningschefens Rapporter 2018 .............................................................. .. 36 
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Delgivningar februari 2018 .............................................................................. .. 38 
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Delegationer 2018 .......................................................................................... .. 41
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Utbildningsnämnden 

§ 19 Dnr 2017-000079 212 

Ôversiktsplan 2035 

Sammanfattning 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till remissyttrande 
avseende Översiktsplan 2035, i vilket anförs följ ande; 
”Ronneby kommun har arbetat fram ett förslag till en ny översiktsplan för 
kommunen. Översiktsplanen anger kommunens intentioner för 
användningen av mark-och vattenområden i kommunen. Här beskrivs hur 
den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. 
Samråd genomfördes under våren 2017. Efter samrådet har planförslaget 
reviderats till en slutlig version, som nu ställs ut. Det finns åter möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget till översiktsplan. 
Miljö-och Byggnadsnämnden ger möjligheter att lämna synpunkter på 
förslaget till Översiktsplan senast den 28/2 2018.” 

Ärendet kommer att justeras omedelbart. 

Yttrande 
Utbildningsnämnden har under 2017 vid flera tillfällen yttrat sig över olika 
delar av planprogram. Vi har inget att tillägga i detta läge gällande förslaget 
till Oversiktsplan. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom ovanstående yttrande. 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall till föreliggande 
tjänstemannaförslag, med viss revidering enligt följande; 
Utbildningsnämnden har under 2017 vid flera tillfällen yttrat sig över olika 
delar av planprogram. Utbildningsnämnden tackar för möjligheten att inge 
synpunkter men har inget att tillägga i detta läge gällande förslaget till 
Översiktsplan.
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Utbildningsn'a'mnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden har under 2017 vid flera tillfällen yttrat sig över olika 
delar av planprogram. Utbildningsnämnden tackar för möjligheten att inge 
synpunkter men har inget att tillägga i detta läge gällande förslaget till 
Översiktsplan. 

Exp : 

Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Inger Hjort, bitr F ch
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Utbildningsnämnden 

§ 21 Dnr 2017-000484 619 

Yttrande ôver Ansôkan om godk'a'nnande och rätt till 
bidrag fër fristâende fërskola Idemo utbildning AB. 
Förslag. 

Sammanfattning 
Enligt Skollagen (2010:800) är det den kommun där verksamheten ska 
bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en 
viss förskoleenhet. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över 
verksamheten. 

Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till 
huvudmannen för den fristående förskolan om den är öppen för alla barn 
som ska erbjudas förskola. Kommunen ska också bedöma om huvudmannen 
har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, bl.a. 
förskolans möjligheter att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål 
och riktlinjer. 
Kommunen ska lämna bidrag till en fristående förskola som uppfyller 
ovanstående kvalitetskrav. 

Idemo utbildning AB har 2017-11-13 inkommit med ansökan om 
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola i Ronneby kommun, 
Kalleberga fr.o.m. 2019 -01-01. 
Ansökan har föregåtts av kontakter med Bengt Eriksson, firmatecknare för 
Idemo. Ansökan har därefter diskuterats vid personligt möte mellan 
kommunen och Bengt Eriksson. Ansökan följer kommunens instruktion för 
start av enskild förskola. 
Ärendet avser nybyggnation av förskola med l0 avdelningar för 170 bam i 
anvisat detaljplaneområde Kalleberga i södra Kallinge. 
I de diskussioner som förevarit har ägaren Bengt Eriksson uttryckt 
samarbetsvilj a avseende de kvalitetskrav som kommunen ställer vad gäller 
verksamhetens pedagogiska inriktning och profil, bemanning, organisation 
och ledning samt samarbete med kommunen gällande avgiftshantering och 
inskriyningsförfarande. 

Bengt Eriksson har kompletterat sin ansökan och redovisat/reviderat 
kvalitetskrav och verksamhetsbeskrivningar på ett godtagbart sätt. 
Se bil. handlingar i ärendet.
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Utbildningsnämnden 

Ansökan är i detta skede att betrakta som ett förhandsbesked, då vissa 
handlingar ännu inte kan uppvisas. De handlingar som saknas i detta läge är: 
Markanvisningsavtal med Ronneby kommun 
Kopia på godkänt bygglov 
Kopia på anmälan om livsmedelsanläggning 
Kopia på anmälan om lokal för undervisning 
Redogörelse för brandskydd 
Redogörelse för bamsäkerhet (handlingsplan/rutin för bamsäkerhet) 
Redogörelse för stöd och service (kosthållning och städning) 
Redovisning av ledningspersonal inkl. registerutdrag. 
Ärendets fortsatta hantering är avhängigt byggprocessen med 
markanvisning i Ronneby kommun. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås ge ett positivt förhandsbesked till Idemo 
Utbildning AB, vilket innebär att ett godkännande träder i kraft först när 
nödvändiga handlingar enligt p 1-8 ovan redovisats för utbildningsnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth F Örberg (M) yrkar bifall i enlighet med föreliggande 
tj änstemannaförslag. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag på ansökan om start av 
fristående förskola. 

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) är negativ till placering av förskola och 
ref. till tidigare verkställd lokalutredning. Wildros yrkar bifall till 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) avslagsyrkande.
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Ordföranden Lennarth F örberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller föreliggande tj änstemannaförslag om att ge ett villkorat positivt 
förhandsbesked avs ingiven ansökan om start av fristående förskola. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit förslaget. 

Omröstning begärs. 

Beslutande 

Lennarth Förberg (M) 
Christer Stenström (M) 
Lars Saager (M) 
Tim Svanberg (C) 
Silke Jacob (C) 
Kent Karlsson (M) tj g.ers 
J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S) 
Stefan Österhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) tj gets. 
Erik Ohlson (V) 
Anna-Karin Wallgren (S) tj g.ers 
Magnus Stridh (SD) 
Tim Aulin (SD) tjgers. 

Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X 

Omröstningsresultatet blir 6 ja-röster och 9 nej -röster. 

Om röstningsresultat 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifalla föreliggande nämndsledamot Erik Ohlsons (V) avslagsyrkande.
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden avslår ansökan om start av fristående förskola. 

Ärendet justeras omedelbart. 

Exp: 

Bengt Eriksson, Idemo utbildning AB 
Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 
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§ 20 Dnr 2018-000045 253 

Begäran om remissyttrande i ärende om 
direktanvisning Kalleberga 8:267. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret översänder en begäran från kommunfullmäktige 
om remissyttrande i ärende om direktanvisning Kalleberga 8:267. Begäran 
hänför sig till beslut i kommunfullmäktige 2017-11-30 § 379 (dnr: 2017- 
000618 KS). 

Bedômning 
Utbildningsnämnden har inget att erinra i frågan om markanvisningen 
gällande Kalleberga 8:267. 

Fôrslag till beslut 
Fôresläs att Utbildningsnämnden antar förslaget till sitt eget remissvar till 
kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e Vice ordf Tims 
Svanberg (C) och 2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna 
Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättarna Tim Aulin (SD) och Martin 
Engelsjô (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall till föreliggande 
tj änstemannaförslag i ärende om direktanvisning Kalleberga 8:267. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar avslag enligt följande; 
”Utbildningsnämnden har z' frågan om markanvisningen gällande 
Kalleberga 8:26 7 följande att erinra. Nämnden vill påtala felaktiga 
påståenden i zjänsteskrivelsen KS 253 201 7-0006] 8, fiamfôralltpâ tre 
punkter. 

M u 

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden 

1. En nybildat bolag kan inte sägas ha tidigare koppling till Ronneby, 
2. Vidare kan bolaget inte sägas ha goda referenser då det inte bedrivit 
någon verksamhet tidigare, och 
3. De pågående projekten som det hänvisas till i skrivelsen är inte pågående 
projekt i reell mening. 

Vidare vill nämnden påtala att ägandet är oklart även om Mats Andersson 
Development AB är part i markanvisningsavtalet så påtalar intressenten att 
"ägare kommer Streamline Financial LLC vara ”. Ägandet bör klargöras i 

ny beredning av kommunstyrelsen innan beslut fattas i kommunfullmäktige. 

I markanvisningsavtalet finns även klausuler som behöver justeras. Med 
hänvisning till att ärendet har haft en lång beredningstid bör 
giltighetsklausulen justeras. Skrivelsen från intressenten föranleder även det 
att vilka de faktiska parterna som skall teckna avtalet bör vara innan beslut 
tas i kommunfullmäktige. 

Nämnden föreslår med ovanstående påpekanden att kommunfullmäktige 
föreslår kommunstyrelsen att bereda ärendet på nytt för att klargöra." 
ägandeaspekterna, samt nya avtalsformuleringar. ” 

226 vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till Erik Ohlssons (V) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer sitt yrkande om bifall till 
föreliggande tj änstemannaförslag, mot nämndsledamot Erik Ohlsons (V) 
yrkande mot varandra. 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit förslaget. 

Omröstning begärs. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Lennarth Förberg (M) X 
Christer Stenström (M) X 
Lars Saager (M) X 
Tim Svanberg (C) X 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Utbildningsnámnden 

Silke Jacob (C) X 
Kent Karlsson (M) tjg.ers X 
J an-Eric Wildros 2:e vice ordf (S) X 
Stefan Österhof (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Tina Lindqvist (S) 
Johnny Håkansson (S) tjg.ers. 
Erik Ohlson (V) 
Anna-Karin Wallgren (S) tjg.ers 
Magnus Stridh (SD) 
Tim Aulin (SD) tj g.ers. 

><><><><><><><>< 

Omröstningsresultatet blir 6 j a-röster och 9 nej -röster. 

Om röstningsresultat 
Ordföranden Lennart Förberg (M) finner att utbildningsnämnden beslutat 
bifall föreliggande yrkande från nämndsledamot Erik Ohlson (V) 

Beslut 

Utbildningsnämnden föreslår med ovan relaterade påpekanden att 
kommunfullmäktige föreslår kommunstyrelsen att bereda ärendet på nytt för 
att klargöra ägandeaspekterna, samt nya avtalsformuleringar. 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch
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Utbildningsnämnden 

§ 22 Dnr 2018-000074 041 

lnternbudget 2018. Fërslag. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad presenterar förslag till internbudget för år 
2018 samt verksamhetsanpassning till densamma. 

Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att fastställa 
internbudget 2018 enligt förslag. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema 
Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 
1:e vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag samt på 
att utbildningsnämnden noterar att internbudgeten tillkommit genom 
dialogmodellen. 

Propositionsordning 
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämnden 
bifaller föreliggande förslag till internbudget 2018 samt Tim Svanbergs (C) 
yrkande om att utbildningsnämnden noterar att internbudgeten tillkommit 
genom dialogmodellen. 

Ordförande finner att utbildningsnämnden bifaller detsamma.
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa internbudget för år 2018 enligt 
förslag samt noterar till protokollet att intembudgeten tillkommit genom 
dialogmodellen. 

Exp: 

Ekonomienheten 
Tobias Ekblad, F ch
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Utbildningsn'a'mnden 

§ 23 Dnr 2018—00O037 041 

Bokslut fôr 2017 (inkl bokslutskommentarer). 
Redovisning. 

Sammanfattning 
Vid sammanträdet med utbildningsnämnden 2018-01-25 uppdrogs ât 
utbildningsförvaltningen att återkomma med en fördjupad analys av 
avvikelsema i bokslutet och redovisa dessa vid nästa nämndssammanträde. 
Frågeställningar skulle inges från nämndsledamöterna kring oklarheter för 
besvärande vid nämndssammanträde den 22 februari 2018. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) har ställt följande frågor med anledning av 
verksamheterna 432, 433, 434, 442, 815 och 826: 

- Varför avvikelse gentemot prognos samt varför intäkter anförs som 
avvikelsegrund när prognos och bokslut ej avviker nämnvärt. 

Som svar på ovanstående frågor lämnas följande: 
432 
Diff prognos nov-bokslut -7886 

Uteblivet bidrag för lärarlönelyftet, lägre mi grationsintäkter 
Betydligt högre kostnad för skolskjuts i dec än snittet för jan-nov, beviljad 
förlängning av tilläggsbelopp till elever i fristående verksamhet. Betydligt 
högre ”övriga” kostnader för december än snittet för jan-nov. 

433 

Diff prognos nov-bokslut -1417 

Lägre mi grationsintäkter ca1400 tkr 
Betydligt högre kostnad för skolskjuts i dec än snittet för jan-nov, 

434 
Diff prognos nov-bokslut -82l
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Utbildningsn'a'mnden 

Högre kostnader för säkerhetsåtgärder på Knut Hahn, marknadsföring, 
konsultkostnader på Handelsprogrammet än beräknat i prognosen. 
Betydligt högre ”övriga” kostnader för december än snittet för jan-nov. 

442 

Diffprognos nov-bokslut -2717 
Bidrag från Gränslöst/Skolverket blev mer än beräknat. I och med den nya 
lagändringen 2017 där kommunen ska satsa lika mycket som vi fär i 

statsbidrag, så beräknade vi i prognosen att få samma bidrag från Gränslöst 
som de kostnader vi har haft för Yrkesvux och Vux lärling. Det har funnits 
en viss osäkerhet hur Skolverket skulle följa upp dessa bidrag. Gränslöst har 
för 2017 fått bidrag efter hur många poäng utbildningen har producerat totalt 
i länet vilket kan skilja sig från kostnaden vi har haft. Sammanställningen för 
Gränslöst räknas ut i slutet på året, vilket gör att intäkterna blir 
svårberäknade. 

Yrkesvux 1745 tkr, Vux lärling 748 tkr. 
Högre intäkt för Äldrelyftet 116 tkr än beräknat. 

815 

Diff prognos nov-bokslut -904 

Högre kostnader i dec än vad vi pro gnostiserat, dels pga hög slutfaktura för 
företagshälsovård, 

826 

Diff prognos nov-bokslut -1017 

Felkonterad personal som ej bokats om. 
Övriga kostnader: ca 400 tkr högre utfall i dec än snittet för jan-nov. 

Totalen 

Diff prognos nov-bokslut, intäkter 
Uteblivet bidrag för lärarlönelyftet och lägre migrationsintäkter men 
samtidigt har vi fått intäkter för yrkesvux, lärling-Vax och kommunplacerade 
som studerar på Hermods. Detta gör att prognos och bokslut för intäkter 
stämmer ganska väl.
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Utbildningsnämnden 

Betydligt högre ”övriga” kostnader för december än snittet för j an-nov, 
Vilket Vi inte pro gnostiserat för eftersom verksamheterna fått i uppdrag att 
hålla igen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S) och nämndsledamot Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att notera frågorna och svaret till protokollet. 

Exp: 

Ekonomienheten 
Tobias Ekblad, Fch

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 24 Dnr 2018-000073 678 

Förslag gällande Skogsgârdsskolan — 
fërskolebyggnation. 

Sammanfattning 
Inledningsvis delgav kommunstrateg Tommy Ahlquist nåmndsledamötema 
tidplan för projektet, i vilken ingår politiska beslut, detaljplaneprocess, 
upphandling och byggnation. Information gav kring pågående process 
gällande 4-9 skola i kv Svarven. Den nya skolan beräknas inflyttningsklar 
hösten 20 l 9. 
Vad gäller byggnation av förskolor (l 0-12 avd) har fristående entreprenör 
visat intresse för att starta fristående förskola. Beslut från KF avvaktas 
gällande direktanvisning av plats. Ev behov kan uppstå av att hitta en 
tillfällig lösning. 
Anpassning till F-3 skolor kommer därefter att påbörjas med start i 

Saxemara. Detta sker i samband med att 4-9 skolan i kv. Svarven är klar. 
Tidplanens följs för hela projektet; med visst undantag för förskola i 

Kallinge. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag gällande 
Skogsgårdsskolan - förskolebyggnation, i vilket följande anförs; 

”Ronneby kommunfullmäktige fattade 2017-09-28 § 310 beslut, avseende 
Skogsgårdsskolans framtida användning, dvs. ”Skogsgårdsskolan byggs om 
och anpassas till en modern miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge 
plats för en modern ny förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan 
år ombyggd.” 
Mot bakgrund av detta beslut föreslås Utbildningsnämnden yttra sig i frågan om dels lokalbehoven till förskolans storlek (10-12 avd.) och frågan om 
ombyggnad eller rivning. Tekniska förvaltningen har nu tagit fram en 
rapport ”Inventering av fukt och inomhusmiljö -Skogsgårdsskolan”. 
Förskolans volym -antal avdelningar: 

Bedömning 
Behovet av platser i förskola i Ronneby tätort är mycket stort. 
Platstillgången, på önskad tid (max två månaders väntetid) har de två senaste 
åren varit 75 % resp. 82 %. Iden ”Strategiska planen för utbyggnad av

~ 
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Utbildningsnämnden 

Justerandes sign 

Lp) 

förskolan i Ronneby kommun” (2017-02-06) beskrivs utbyggnadsbehoven 
ur kvantitets - och kvalitetsskäl. Detta är kopplat till effektivare hantering 
med personal- och kostfrågor mm genom större förskolor och nedläggning 
av små, provisoriska förskolor. 

Målsättningen om mindre barngrupper, 12 resp. 15 barn/grupp är fastställd 
av nämnden. De förskolor som inte är byggda som moderna förskolor bör 
avvecklas. I Ronneby tätort gäller det förskolorna på Påtorp med 4 
separata avdelningar och 2 av Fridhems 7 avdelningar, som ligger på ett 
annat våningsplan än övriga. Fridhems förskola (5 avd.) som anpassats till 
förskola efter flytten från Norra Hulta, kommer att behövas även framöver. 
Lokalerna är numera åtgärdade, funktionella och samlade. Nattis på 
Parkdala behöver flyttas - verksamheten behöver koppling till en förskola 
av praktiska skäl- men på Parkdala är avdelningarna små och utrymmet 
behövs bättre till renodlad förskola. Arbetsmiljöskäl är ytterligare en 
anledning till att flytta verksamheten till funktionella lokaler, så snart detta är 
möjligt. Frågan om nya lokaler för Nattis är lyft genom samverkansgrupp. 
Förslaget är att utbildningsnämnden ställer sig bakom att förskolan byggs 
med 12 avdelningar av ovan redovisade skäl. Vi förutsätter att bedömningen 
av avveckling av förskolor i tätorten, i prioritet, kan göras inför ett 
färdigställande av nya förskolan på Sko gs gârden. Förslaget är att prioritera 
flytt av Nattis verksamhet för bättre anpassning av lokaler än nuvarande, 
samtidigt som läget nära Vidablick är strategiskt rätt. Enl. uppgift från 
stadsarkitekten, krävs heller ingen detaljplaneändring. Om Nattis planeras 
från början i lokalerna ges bättre förutsättningar för funktionella lösningar. 

Ombyggnad eller rivning: 
Tekniska förvaltningens utlåtande efter rapporten ”Inventering av fukt och 
inomhusmiljö -Skogsgårdsskolan” väger givetvis tungt för ett beslut, se 
utlåtande i bilaga. 

Från verksamhetens sida vill vi lägga in miljöaspekten att små barn vistas 
mycket på golvet - vilket kräver varma golv. Vi ser även att en rivning och 
ombyggnad öppnar för mer funktionella och milj övånliga lokallösningar. 
Byggnadssättet avgör hur väl man kan tillgodose de små sammanhangen för 
de yngsta barnen. Gårdar med grupperingar i moduler 3x4 avdelningar eller 
4x 3 ger bättre funktionalitet ur den aspekten. 
Enligt uppgift från Tekniska förvaltningen är en förskola med 12 avdelningar 
endast möjlig, om befintliga byggnaden rivs.

/ 
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Utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget; 
Utbildningsnämnden föreslås förorda en förskola med 12 avdelning inkl. 
anpassade lokaler för Nattis verksamhet, för att möjliggöra bättre och mer 
funktionella förskolelokaler i linje med de behov som redovisats i yttrandet. 
Enl. tekniska förvaltningen är en byggnation i denna storlek inte möjlig att 
genomföra genom enbart renovering. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S) och 
ersättarna Martin Engelsjö (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall i enlighet med föreliggande 
tj änstemannaförslag. 

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) inger tilläggsyrkande där möjligheterna att 
behålla Bj örkens förskola ska undersökas. 

Propositionsordning 1 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämndens 
ledamöter bifaller föreliggande förslag till yttrande. 
Ordföranden finner att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande 
förslag till yttrande och förordar en förskola med 12 avdelning inkl. 
anpassade lokaler för Nattis verksamhet, för att möjliggöra bättre och mer 
funktionella förskolelokaler i linje med de behov som redovisats i yttrandet. 
Enl. tekniska förvaltningen är en byggnation i denna storlek inte möjlig att 
genomföra genom enbart renovering. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om utbildningsnämndens 
ledamöter bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande.

~ 

Justerandes sign 

Lp) 
Utdragsbestyrkande

~



Êâflggä-ËËRÂDESPROTOKOLL ;i1a(41) à KOMMUN 
Utbildningsnämnden 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden ställer sig bakom 
nämndsledamot Erik Ohlsons (V) tilläggsyrkande om att undersöka 
möjligheterna att behålla Björkens förskola. 

Beslut 

Utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget och förordar en förskola 
med 12 avdelning inkl. anpassade lokaler för Nattis Verksamhet, för att 
möjliggöra bättre och mer funktionella förskolelokaler i linje med de behov 
som redovisats i yttrandet. Enl. tekniska förvaltningen är en byggnation i 

denna storlek inte möjlig att genomföra genom enbart renovering. 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom närrmdsledamot Erik Ohlsons (V) 
tilläggsyrkande om att undersöka möjligheterna att behålla lokalerna som 
kallas Björkens förskola. 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
Tekniska Förvaltningen 
Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Tommy Ahlquist, kommunstrateg 
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare 

Justerandes sign 
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Utbildningsnämnden 

§ 25 Dnr 2018-000043 678 

Om- och tillbyggnad av Snäckebacksskolan till 4-9 
skola. Fôrslag. 

Sammanfattning 
Ärendet har tidigare behandlats vid extra nämndssammanträde den 29 
januari 2018 (Hänv UN §18:2018). 
Vid dagens nämndssammanträde utdelades reviderad risk- och 
konsekvensanalys. 

F ramtagna om- och tillbyggnadsritningar kommenterades. Planritningar och 
organisationsskisser har tidigare genomgåtts vid nämnda sammanträde 2018- 
O 1 -29. 

Ritningarna har tagits fram i samråd mellan Tekniska förvaltningens arkitekt 
Zij ad Bico och utsedd verksamhetsanknuten projektledare, Monica Sjövind. 
Ritningarna har processats med projektledare Tekniska förvaltningen, 
referensgrupp, fackliga organisationer m fl. Formel1 samverkan har skett 
201 8-02- l 9. 

Efter samverkan och beslut i Utbildningsnämnden kan mindre förändringar i 

ritningarna ske. Dessa förändringar är dock av marginell betydelse. 

Förslag till beslut 
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom bifogade ritningar i 

föreliggande skick. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamot Lars 
Sager (M) och ersättaren Jonatan Glader (C). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande w 
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Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom bifogade ritningar i föreliggande 
skick. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Inger Hjort, bitr Fch 
Tommy Ahlquist, kommunstrateg 
Monica Sjövind, Verksamhetsanknuten proj ektledare

~ 
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Utbildningsnämnden 

§ 26 Dnr 2018-000046 619 

Ronneby Kulturskola - Vision och uppdrag. Fërslag. 

Sammanfattning 
Suzi Koken Knutsson, chef för Ronneby Kulturskola, har frarntagit förslag 
till Vision och uppdrag för Ronneby Kulturskola. Knutsson efterlyste ett 
tydligt uppdrag för Ronneby Kulturskola och refererar bl a till Kultur- 
skoleutredningens rapport ”En inkluderande kulturskola på egen grund”. 
Som vision för Ronneby Kulturskola föreslås: 
”Vi förbereder våra barn och unga för framtiden genom att ge dem tillgång 
till sina estetiska språk.” 

För att tydliggöra Ronneby Kulturskolas uppdrag föreslås följ ande 
formulering: 

”Ronneby Kulturskolas uppdrag är att 
o Erbjuda bam och unga mójligheter att.. 

- Uppleva 
- Utöva 
- Lära sig 

.konstnärliga och kulturella uttryckssätt, enskilt och i gemenskap 
med andra. 

o Arbeta aktivt för utveckling av konstnärlig/kulturell verksamhet 
som kommer bam och unga till del. 

Förslag till beslut 
Föresläs att Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till vision 
och uppdrag för Ronneby Kulturskola. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Erik 
Wildros (S) och nänmdsledamot Erik Ohlson (V). 

Justerandes signW Utdragsbestyrkande 
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Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till Vision och uppdrag 
för Ronneby Kulturskola. 

Exp: 

Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola 
Tobias Ekblad, F ch 
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Utbildningsnämnden 

§ 27 Dnr 2018-000075 610 

Uppfôljning enligt internkontrollplan: Avgiftsfri skola. 
Rapport. 

Sammanfattning 
Annika Forss, kvalitetsutvecklare, delgav närnndsledamöterna rapport enligt 
uppföljning av internkontrollplan gällande avgiftsfri skola. Under hösten 
2017 har inga klagomål om den avgiftsfria skolan inkommit till 
utbildningsförvaltningen. På enheterna får man några gånger per termin 
frågor kring den avgiftsfria skolan. Dessa frågor gäller då främst fika till 
utflykter. 

Bedömning 
Enkät har skickats ut till samtliga chefer från förskola till vuxenutbildning. 
På frågan: Har ni hösten 2017 fått in klagomål som gällt avgiftsfri skola 
svarar samtliga nej. Frågan om personalen har tagit upp saker kring avgiftsfri 
skola som de ansett varit problematiska gav en något större spridning. De 
som svarat ja ombads i enkäten att kort beskriva vad personalen tagit upp 
som varit problematiskt. 
I förskolan har personalen i något enstaka fall fått frågor från 
vårdnadshavare kring varför de inte får skänka leksaker till förskolan då 
vårdnadshavare tycker de har för lite material på förskolan efter utrensning. 
På grundskolan handlar frågorna främst om fika/mat vid utflykter. Problemet 
är att vårdnadshavare trots information om vår hållning och policy skickar 
med saker som skolan sagt inte skall med. Följden blir att en del elever ändå 
har med sig egen fika hemifrån medan andra inte har det. Lärarna får då ta 
emot kritik och frågor kring varför vissa får och andra inte. 
På gymnasieskolan och vuxenutbildningen får man främst ta emot frågor 
kring förbrukningsmaterial som block och pennor. 
Övriga synpunkter som framkom i enkäten var att det man kan välja från 
kostenheten inte alltid är passande om man ex ska iväg en hel dag. Det man 
från skolans sida kan välja på är endast macka el dyl, då det är för svårt att 
skicka med mat. Finns ingen möjlighet att transportera denna. 
Bedömningen är att beslutet om den avgiftsfria skolan efterlevs i 

verksamheterna.
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Utbildningsnämnden 

Fôrslag till beslut 
F öreslås att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med 
besked kring beställning av utflyktsmat. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), néimnds1e_(_iam6terna Erik Ohlson (V), Marie Ohlsson (S), Lars 
Sager (M) och Stefan Osterhof (S). 

Beslut 

Rapporten avseende Uppföljning enligt internkontroll - Avgiftsfri skola, tas 
till dagens protokoll. 

Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma 
med besked kring beställning av utflyktsmat. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Tobias Ekblad, Fch 
Elena Johansson, kostchef
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Utbildningsnämnden 

§ 28 Dnr 2018-000076 602 

Fôrslag till fastställande av IKT-strategi - Strategi fôr 
digitalisering — KUL. 

Sammanfattning 
IKT-pedagog Carina Andersson och Annika Forss, kvalitetsutvecklare, har 
på uppdrag av Utbildningsnämnden framtagit Visions- och måldokument 
gällande digitalisering. 

IKT-strategin har omforrnulerats till Utbildningsförvaltningens strategi för 
digitalisering - KUL, som består av tre huvudmål, där förtydliganden av 
delmålen utgör grunden för central handlingsplan. 
De tre huvudmålen är; 

Kompetens om di gitaliseringens möjligheter 
Utveckling av di gitaliseringens möjligheter 
Likvärdig tillgång och användning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema 
Erik Ohlson (V), Lars Sager (M) och Christer Stenström (M). 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till strategi för 
digitalisering (KUL). 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
Carina Andersson, IKT-pedagog
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Utbildningsnämnden 

§ 29 Dnr 2018-000077 610 

Redovisning enligt mâl- och uppföljningsplan: Resultat. 

Sammanfattning 
Kvalitetssamordnare Annika Forss delgav nämndsledamötcrna redovisning 
av kommunens resultat gällande Nationella prov i åk 3, 6 och 9, Betyg âk 6 
och 9, Meritvärde åk 9, andel elever med gymnasieexamen inom 3 âr samt 
genomsnittlig betygspoäng gymnasieskolan. 

Redovisning sker i enlighet med utbildningsnämndens mâl- och 
uppföljningsplan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M) och Lars Sager 
(M)- 

Beslut 

Redovisningen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Annika Forss, kvalitetsutvecklare 
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Utbildningsnámnden 

§ 30 Dnr 2018-000027 612 

Utbildningsplan fôr introduktionsprogrammen pâ 
Gymnasieskolan Knut Hahn. Förslag. 

Sammanfattning 
Anna Isaksson, rektor IM, och Ulrik Lindahl, pro gramsamordnare, gav 
inledningsvis en kort presentation av allmänna nyheter på IM. Nya 
bestämmelser träder i kraft den l juli 2018 gällande 23 tim. undervisning per 
vecka samt rätt att slutföra utbildning enligt individuell studieplan. Den 1 juli 
2019 träder nya bestämmelsen i kraft gällande rätt till mentor samt ersätts 
Preparandutbildningen av Pro graminriktat val. 
Rektor Anna Isaksson redogjorde för förslag till plan för utbildning, som ska 
beskriva utbildningens syfte, innehåll och längd. Utbildningsplanen är 
dynamisk och bör revideras årligen. 
Utbildningsplanen omfattar de fem introduktionspro gram som finns på 
gymnasiet; preparandutbildning, pro graminriktat individuellt val, 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. 
Avslutningsvis informerade rektor Anna Isaksson kring projekt gällande 
heltidsmentorer på IM(FX. Försöksverksamheten med ca 5 tjänster, där varje 
mentor har ca 60 elever, ses som en arbetsmiljömässigt stor framgång. 
Pro gramsamordnare Ulrik Lindahl redogjorde för utökad undervisningstid på 
IM, som resulterat i ett schema motsvarande 23-24 klocktimmar per vecka. 
Vid neddragning av tjänster uppnås endast ca 19 klocktimmar, vilket gör att 
lagkraven fr o m den 1 juli 2018 inte uppfylls. 

Förslag till beslut 
F öresläs att Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till 
utbildningsplan för introduktionsprogrammen på Gymnasieskolan Knut 
Hahn. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim 
Svanberg (C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamot Erik 
Ohlson (V) och tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S).
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Sida SAMMANTRÂDESPROTOKOLL 31 (41) 

2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

Beslut 

Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till utbildningsplan for 
introduktionsprogrammen på Gymnasieskolan Knut Hahn. 

Exp: 

Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare 
Anna Isaksson, rektor IM 
Ronny Mattsson, skolområdeschef GYV
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Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(41) 

2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

§ 31 Dnr 2017-000498 622 

Uppföljning av Kostpolicyn - Mattider i skolan. 

Sammanfattning 
Kostchef Elena Johansson har inbjudits till Utbildningsnämndens 
sammanträde för diskussioner kring Kostpolicyn och de mattider som anges 
fôr skolorna. 

Elena Johansson uppger att mattidema anpassas efter skolornas 
schemaläggning. Hänsyn har också tagits till skolskjutstrafiken. Kostpolicyn 
följer Livsmedelsverkets rekommendationer. 
Diskussion fördes kring ev behov av att förändra Kostpolicyn alternativt 
ändra schemaläggningen vad gäller måltidsuppehåll. 

Förslag till beslut 
Ordföranden Lennarth F örberg (M) föreslår att förvaltningschefen får i 

uppdrag att till nästa nämndssammanträde återkomma med förslag till 
vägval, mot bakgrund av den rapport som utbildningsnämnden fått under 
dagens nämndssammanträde. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric 
Wildros (S), nämndsledamötema Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M), samt 
ersättaren Jonathan Glader (C). 

Beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att till nästa 
nämndssammanträde återkomma med förslag till vägval, mot bakgrund av 
den rapport som utbildningsnämnden fått under dagens 
nämndssammanträde.
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Exp: 

Tobias Ekblad, F ch 
Elena Johansson, kostchef 
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~ RONNEBY i KOMMUN 
Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(41) 

2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

§ 32 Dnr 2018-000021 026 

Personal och arbetsmiljöfrågor februari 2018 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad gav en kort information kxing genomförd 
medarbetarenkät. En fördjupad genomgång kommer att ske vid nästa 
nämndssammanträde den 22 mars 2018. 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Sida SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 35(41) 
2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

§ 33 Dnr 2018-000023 602 

Kurser och konferenser februari 2018. 

Sammanfattning 
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens 
sammanträde.
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Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(41) 

2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

§ 34 Dnr 2018-000022 600 

Fôrvaltningschefens Rapporter februari 2018 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring införande av titeln 
biträdande rektor i ledningsorganisationen. Förvaltningschefen har redogjort 
för förslaget vid F örvaltningssamverkansgruppens sammanträde 2018-01-19, 
där samtliga ledamöter inte hade något att erinra och var positivt eniga till 
förslaget. Förhandling enligt MBL §11 har ägt rum. 
Nuvarande ledningsstöd har inte något personalansvar, utan är av mer 
administrativ karaktär. Införandet av titeln biträdande rektor ger en tydlig 
delegation om uppdrag och ansvar till rektor och biträdande rektor. 
Införandet av titeln biträdande rektor innebär en förändring i delegationen 
från förvaltningschef, vilket kommer att möjliggöra för rektor att utse 
biträdande rektorer. 

Detta skall dock ske i samråd med förvaltningschef och Områdeschef i de fall 
ett tillsättande kan bli aktuellt. Förhandling om tillsättandet sker sedan på 
områdes-nivå. 

I detta läge ses inte något utökat behov av budgetresurser, utan enbart en 
omvandling av de ledningsstöd som nu finns inom organisationen. Innan 
tillsättning av biträdande rektor, vid visstidsanställning eller 
tillsvidareanställning, skall dessa tjänster utannonseras. 

Vidare informerade förvaltningschef Tobias Ekblad om det uppdrag som bitr 
förvaltningschef Inger Hjort fått att utreda ledningsorganisationen. En 
utvärdering kommer att ske av den senast gjorda organisationen och även 
översyn av skol-/verksamhetsområdena. 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för situationen inom förskolan. 
Läget är allvarligt och placeringskravet bedöms ej kunna uppfyllas. Speciellt 
utsatt är situationen inom förskolan i Kallinge. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar nämndsledamöterna Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V).
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Beslut 

Rapporterna tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, F ch 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Utdragsbestyrkande 
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RONNEBY KOMMUN 
Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(41) 

2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

§ 35 Dnr 2018-000025 000 

Delgivningar februari 2018 

Sammanfattning 
2017.389 — O47 

Skolverket: Beslut ang Maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder mm. . 

2017.362 - 600 
Skolinspektionen: Beslut för grundskola efter tillsyn i Snäckebacksskolan i 

Ronneby kommun. 

2018.105 - 002 
Återrapportering till kommunstyrelsen av delegationsbeslut, personalfrågor. 

2018.82 - 047 
Skolverket: Ansökan om statsbidrag för omsorg på kvällar, nätter och helger 
2018. 

20l8.l04-108 
Prästgårdens förskola/att. Jessica Gran Ljungcrantz: Brev till utbildningsnämnden 
angående status pä flaggstång. 

2018.87 - 114 
Polisanmälan 2018-01-17 ang stöld genom inbrott i skola, förskola Kallingeskolan 
(K66590-18), samt underrättelse om beslut. 

2018.88- ll4 
Polisanmälan 2018-01-03 ang skadegörelse genom klotter på Kallingeskolan 
(K71781-18).
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~~~ Sida * SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(41) 
. 2018-02-22 KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

2018.89 — 114 
Polisanmälan 2018-01-16 ang stöld genom inbrott på Kallingeskolan, Ronneby kommun (K71 830-18). 

2018.92 — 114 
Polisanmälan 2018-01-08 ang skadegörelse, Hobyskolan, Ronneby kommun 
(K3 5258-1 8). 

2018.96 — 610 
Uppföljning och genomlysning av befintli g ledningsorganisation, 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

2018.69 - 613 
Ronneby Kulturskola: Kulturrådet - Ansökan om bidrag till Skapande Skola. 

2018.3 - 623 
Ronneby kommun: Checklista vid tillsyn av Skolskjutsar, Kallinge Taxi. 

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 8-01-22 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

Snäckebacksskolan: Inbjudan till Öppet Hus den 10 februari 2018. 

Ronneby kommun: SURF - Samverkan mellan Socialnämnden och 
Utbildningsnämnden i Ronneby för Familjehemsplacerade barn.
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Sida SAMMANTRÁDESPROTOKOLL 40(41) 

2018-02-22 

Utbildningsnämnden 

Tjänstgörande ersättare Anna-Karin Wallgren (S) påtalade kontroll gällande 
ifyllt formulär gällande checklista vid tillsyn av Skolskjutsar (handlingsplan 
vid olyckor). 

Nämndsledamot Lars Sager (M) lyfte fråga gällande inkommen Epost 
gällande flaggstång vid J ohannishusskolan. 
Ärendet hanteras av förvaltningschefen på utbildningsnämndens delegation. 
Avsändaren har fått skriftligt svar från förvaltningschefen, vilket närslutits 
Delgivningar februari 2018 och kommit utbildningsnämnden till kännedom. 

Nämndsledamot Stefan Österhof (S) lyfte upp beslutsskrivelse från 
Skolinspektionen gällande granskning av Snäckebacksskolan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna 
Erik Ohlson (V), Stefan Osterhof (S) och Lars Sager (M), samt tjänstgörande 
ersättare Anna-Karin Wallgren (S). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 

Exp: 

Tobias Ekblad, Fch 
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutsansvarig
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2018-02-22 KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

§ 36 Dnr 2018—OOO024 O02 

Delegationer februari 2018 

Sammanfattning 
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2018-O1-15— 
2018-02-19, delegationsliggare över av ordföranden taget beslut 2018-01-23, 
samt delegationsbeslut för Skolområde Ronneby 2017-06-16-2018-01-29

, delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 201 7-12-1 8—201 8-01-18 och 
delegationsbeslut för Skolområde GyV (Vux) 2017-1 l-27-2018-02-14

; cirkulerade under nämndssammanträdet. 

Ordförandebeslut gällande avstängning kommenterades. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Lennarth F ôrberg (M), nämndsledamöterna 
Stefan Osterhof (S), Lars Sager (M) och Erik Ohlson (V). 

Beslut 

Informationen tas till dagens protokoll. 
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