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Utbildningsnämnden 
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1(19) 

Sammanträdesdatum 

2014-08-21 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset kl 08.30-12.00 

Beslutande Ledamöter 

Lennarth Förberg (M) Ordförande 
Kjell GG Johansson (M) 
Christer Stenström (M) 
Åsa Evaldsson (M) 
Tim Svanberg  1:e vice ordförande 
Saleh Sakhnini (C) 
Kerstin Johansson (FP) tjg.ers 
Anna-Mi Kullman (OPO) 

Jan-Eric Wildros (S) 2:e vice ordförande 
Rune Kronkvist (S) 
Marie Ohlsson (S) 
Stefan Österhof (S) 
Jonas Petersson (S) tjg.ers 
Erik Ohlson (V) 
Sune Håkansson (RP) tjg.ers. 
 

Övriga närvarande Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
RosMarie Ronnehed nämndsekreterare 
Birgit Ryberg, ekonom 
Gunilla Johansson, ekonom 
 

Kent Karlsson (M) 
Silke Jacob (C) 
Lova Necksten (MP) 
Magnus Stridh (SD) 
Carl-Arne Hultberg, Lärarförbundet 
Anders Thomsson, Lärarnas Riksförbund 
 

Justerare Lennarth Förberg (M) och Jan-Eric Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 2014-08-28 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 97-106 

 RosMarie Ronnehed  

 Ordförande 

  

 Lennarth Förberg (M)  

 Justerare 

  

 Jan-Eric Wildros (S)   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-08-21 

Datum då anslaget sätts upp 2014-08-28 
  

Datum då anslaget tas ner 2014-09-19 

  

Förvaringsplats för protokollet Nämndssekretariatet, Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 RosMarie Ronnehed 
Nämndsekreterare 
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Närvarolista 

Beslutande  
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Jan-Eric Wildros  2:e vice ordförande 
Marie Ohlsson  
Stefan Österhof Erik Ohlson  
 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson 
Jonas Petersson 
Sune Håkansson  

Övriga närvarande  

Ersättare Kenth Carlsson  
Silke Jacob  
Lova Necksten  

Tjänstemän Tommy Ahlquist 
Inger Hjort 
RosMarie Ronnehed 
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Gunilla Johansson 

Övriga Carl-Arne Hultberg 
Anders Thomsson 
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§ 97 Dnr 2014-000011 041 

Uppföljning av budget juli 2014. 

 

 Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för den av Ekonomienheten 

framtagna prognosen avseende juli månad 2014, vilket redovisar ett underskott 

motsvarande -387 Tkr (föreg prognos -795 Tkr). Resultaträkning liksom 

nettokostnad per verksamhet delgavs nämndsledamöterna. 

Förvaltningschefen uttrycker viss oro inför förskolans kostnader, det ökade 

antalet elever och städkostnaderna för 2015. Om inte några åtgärder görs inför 

nästa års budget kommer verksamheten att gå med ett underskott på ca -5,3 Mkr. 

Elevutveckling över tid delgavs nämndsledamöterna. 

Situationen inom förskolan har nu stabiliserats och är under kontroll. Det finns 

platser till förfogande till de föräldrar som söker en placering för sitt barn. 

Placering inom två månader är möjlig. 

De interkommunala ersättningarna är fortfarande osäkra, men sökbilden ser 

relativt bra ut. Förvaltningschefen gör bedömningen att kostnaderna är fullt 

styrbara.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim Svanberg (C), Jan-

Erik Wildros (S), Stefan Österhof, samt ersättaren Sune Håkansson (RP). 

 

Beslut 

 

 Informationen tas till dagens protokoll. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Ekonomienheten FK 
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§ 98 Dnr 2014-000011 041 

Internbudget 2015. Förslag. 

 

 Rubr punkt lyfts ur Utbildningsnämndens dagordning på förslag av ordföranden 

Lennarth Förberg (M) och behandlas 2014-09-18.   
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§ 99 Dnr 2014-000011 041 

Äskande utöver ram 2015. Förslag. 

 

 Rubr punkt lyfts ur Utbildningsnämndens dagordning på förslag av ordföranden 

Lennarth Förberg (M) och behandlas 2014-09-18. 
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§ 100 Dnr 2014-000013 002 

Förslag till reviderad delegationsordning för 
Utbildningsnämnden avseende Gysär. 

 

 Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till reviderad 

delegationsordning för Utbildningsnämnden. 

Föreslagna förändringar är en följd av nya bestämmelser inom 

gymnasiesärskolans område. Bestämmelserna trädde i kraft för de elever som 

börjat sin utbildning i gymnasiesärskola efter 1 juli 2013. Samtidigt gäller tidigare 

skollagstiftning för elever som börjat sin utbildning före den 30 juni 2013.  

Skollagens kap 18-19 är i stora delar omarbetade, vilket medför att 

delegationsordningen i sin tur är omarbetad i de flesta delar som omfattar den nya 

gymnasiesärskolan. Det innebär också att vi har två parallella 

delegationsbestämmelser under en övergångsperiod. (se bilaga 1). 

Även grundsärskolan berörs genom att Skollagens 7 kap 5 a-b§§ har tillkommit. 

Dessa reglerar skyldigheten att ompröva elevers målgruppstillhörighet i 

grundsärskola.     

 

Förslag till beslut 

 Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 

reviderad delegationsordning att gälla från beslutets datum.   

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot Christer Stenström (M). 

 

Beslut 

 

 Föreliggande förslag till reviderad delegationsordning för 

Utbildningsnämnden att gälla från 2014-08-21 antas av nämnden. 

 

________________ 

 

Exp: 
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Tommy Ahlquist, Förvaltningschef 

Inger Hjort, Bitr Förvaltningschef 

Samtliga chefer inom Utbildningsförvaltningen 

Samtliga assistenter inom Utbildningsförvaltningen 
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§ 101 Dnr 2014-000012 600 

Förslag till uttalande ang demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

 

Sammanfattning  

 Nämndsledamot Erik Ohlson (V) inger nedanstående förslag till uttalande från 

Utbildningsnämnden. Ytterligare tre kommuner, däribland Nybro, har antagit 

liknande uttalanden. 

För skolors rätt att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter 
 
I dag ser vi hur rasism och extrema religiösa och politiska falanger är på 
frammarsch. I Europa har vissa av dessa politiska partier rönt framgång efter 
framgång. Här i Sverige ser vi hur allt fler engagerar sig inom dessa 
ytterlighetspartier. För oss som skolpolitiker i Ronneby kommun är det självklart 
att skydda våra elever från kränkningar som riktas mot dem utifrån exempelvis 
deras etnicitet, religion, sexuella läggning eller kultur. 
 
Sverige antog FN:s konvention om mänskliga rättigheter den 4 februari i 952. 
Detta förpliktigar alla skolor att skydda sina elever från uttalanden som kan 
uppfattas som nedvärderande, kränkande eller hatfulla. Vi vill därför uppmana 
lärare och utbildningsförvaltningens skolor att inte släppa in några 
odemokratiska partier eller organisationer som inte delar den värdegrund som 
vi har antagit i våra verksamheter. Det ska vara en självklarhet för våra skolor 
att inför valet kunna bjuda in politiska partier utan att för den skull vara tvungna 
att bjuda in antidemokrater. 
 
För oss är det viktigt att fortsätta med denna demokratiska fostran. Skolan är 
ingen offentlig plats där vem eller vilka som helst ges tillträde. Yttrandefrihet är 
en av våra viktigaste demokratiska principer men den innebär inte att alla har 
rätt att fritt förfoga över våra elevers arbetsplats, vilket faktiskt skolan är. Skolan 
har ett tydligt värdegrundsuppdrag och därför ska vi inte tillåta att skolan blir en 
tri arena för agitation mot exempelvis judar, romer eller homosexuella. 
 
Det är viktigt att våra elever känner sig trygga när de är i våra skolor. Därför är 
det också viktigt att vi gör allt vad vi kan för att de inte ska utsättas för 
kränkningar och hatpropaganda. Skolan ska fostra och utbilda våra elever till 
framtidens demokratiska medborgare. Skolan har därför en plikt att stå upp för 
människors lika värde, och därför säger vi nej till rasister och odemokratiska 
falanger på den politiska skalan, som inte ställer sig bakom vår gemensamma 
värdegrund. 
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Förslag till beslut 

 Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 

uttalande med viss redaktionell revidering och antar detta som sitt eget.  

 

Deltar i debatten 

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Tim Svanberg (C), Erik 

Ohlson (V), Jan-Eric Wildros (S), Saleh Sakhnini (C) och Kjell GG Johansson 

(M), samt ersättarna Lova Necksten (MP), Sune Håkansson (RP), Kerstin 

Johansson (F) och Magnus Stridh (SD) 

 

Yrkanden 

Ersättaren Kerstin Johansson (FP) yrkar bifall då det är viktigt att ta ställning. 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall på förslaget. 

1:e vice ordförande Tim Svanberg (C) yrkar bifall på förslaget. 

Nämndsledamot Saleh Sakhnini (C) yrkar bifall på förslaget. 

 

Deltar ej i beslutet 

Ersättaren Sune Håkansson (RP) deltar inte i beslutet då det är svårt att läsa in vad 

som egentligen menas. 

Nämndsledamot Kjell GG Johansson (M) deltar inte i beslutet beroende på dennes 

uppdrag i Valnämnden. 

Ersättare Magnus Stridh (SD) deltar inte i beslutet. 

 

Beslut 

 

 Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till 

uttalande. 

 

________________ 
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Exp: 

Utbildningsnämndens ledamöter 

Samtliga chefer Utbildningsförvaltningen 
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§ 102 Dnr 2014-000021 026 

Personalvård och arbetsmiljöfrågor 

 

 Förvaltningschef Tommy Ahlquist besvarade ställda frågor från nämndsledamot 

Rune Kronkvist (S) kring simundervisningen i Ronneby kommun.  

 

Vidare informerade förvaltningschefen från den ceremoni som hållits där 

ytterligare 23 förstelärare utsetts. Nya anställningsbevis och litteratur delades ut. 

En befattningsbeskrivning har framtagits för förstelärare. Totalt finns nu 32 

förstelärare i Ronneby kommun.  

    

Deltar i debatten 

Ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Rune Kronkvist (S), 

Christer Stenström (M) och Erik Ohlson (V). 

 

Beslut 

 

 Informationen tas till dagens protokoll. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare 
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§ 103 Dnr 2014-000025 602 

Kurser och konferenser 

 

Några kursinbjudningar eller utbildningar har inte inkommit till dagens 

nämndssammanträde.   

 

Beslut 

 

 Informationen tas till dagens protokoll. 

 

________________ 
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§ 104 Dnr 2014-000026 600 

Förvaltningschefens rapporter  

 

 Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav nämndsledamöterna lägesrapport över 

situationen inom förskolan. Förutom att situationen nu är under kontroll och att 

placering kan ske inom två månader, har detta medfört en lättnad inom 

förskolorna i tätorten, som påverkat arbetsmiljön positivt. 

 

2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S) lyfte fråga om möjlighet till utökning av 

Nattis verksamhet. Detta då väntetiden för att få plats där är lång. Utredning kring 

detta och kostnadsförslag efterfrågas, samt att förslaget, om möjligt, bifogas 

nämndsärendet om äskanden 2015 till nästa nämndssammanträde 2014-09-18. 

 

Vidare delgav nämndsledamöterna lägesrapport betr flygteknisk gymnasium.  

Uppstart av internat har skett och boendeansvarig har anställts. Likaså har 

anställning skett av två yrkeslärare. Förutsättningarna är goda för den nystartade 

utbildningen, där hittills sexton elever antagits. 

Ersättare Kerstin Johansson (FP) framförde önskemål om studiebesök för 

Utbildningsnämndens ledamöter alternativt förläggning av Utbildnings-

nämndens sammanträde på Flygtekniskt Gymnasium. 

 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kring planerad utvärdering av den 

nya organisationen. Tid har avsatts för intervjuer med samtliga chefer och 

resurspersoner. 

 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) informerade från invigningen av den nya 

förskolan i Listerby. Invigningen av den nybyggda förskolan var välbesök med ca 

200 personer. Backsippan i Listerby har byggts med giftfria material och 

noggrann planering, varför den fått epitetet ”Sveriges hälsosammaste förskola”. 

Personalen var nöjda med sin medverkan och det gehör man fått för sina idéer och 

synpunkter.  

Möjlighet finns för föreningar att använda lokaler i den främre delen av förskolan; 

utan att störa själva förskoleavdelningarna. 
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Deltar i debatten 

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ,  2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), 

nämndsledamot Christer Stenström (M) samt ersättarna Kerstin Johansson (FP) 

och Lova Necksten (MP) . 

 

Beslut 

 

 Rapporterna tas till dagens protokoll. 

 

________________ 

 

 

Exp: 

Tommy Ahlquist, förvaltningschef 
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§ 105 Dnr 2014-000090 000 

Delgivningsärenden 

 

2014.13 -  002 

Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll. 

Fch Tommy Ahlquist delegationsgivare till rektor Maria Fredin, Kallinge 

F-6, delegationsmottagare. 

2014.13 -  002 

Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter enligt egenkontroll. 

Fch Tommy Ahlquist delegationsgivare till förskolechef Linda Johansson, 

Espedalens och Hjorthöjdens förskolor i Ronneby/Myran och Solvändans 

förskolan i Kallinge, delegationsmottagare. 

2014.5 -  047 

Skolverket: Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 

våren 2014. 

2014.5 -  047 

Skolverket: Statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa 2014. 

 

2014.5 -  047 

Skolverket: Korrigering av utbetalt bidrag 2013 för statsbidraget 

personalförstärkning inom elevhälsa. 

2014.5 -  047 

Skolverket: Rekvirering av kostnader för sfi-bonus. 

 

2014.23 -  114 

Polisanmälan ang skadegörelse 2014-06-05—2014-06-09 Saxemaraskolan 

(Dnr K7031-14). 

2014.32 -  4132 

Protokollsutdrag KF §144:2014: Anhållan om investeringsanslag till 

särskilda satsningar på Blekinge Naturbruksgymnasium. 
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2014.88 -  400 

Anmälan enligt 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. Hangar H81, Flygteknikutbildning, F17 Kallinge. 

 

2014.88 -  400 

Anmälan enl 38§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Bredåkra 11:5, F17 Kallinge. 

2014.88 -  400 

Anmälan enl 38§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Listerby 16:5 Backsippans förskola Listerby. 

2014.27 -  605 

Skolverket: Underrättelse om överklagat ärende rörande tillämpning av 

skollagen. Karl-Oskarskolan. Målnr: 1137-14. 

2014.29 -  605 

Skolverket: Uppföljning av beslut om skolsituationen för en grundskoleelev 

vid Fredriksbergssskolan i Ronneby kommun. 

2014.55 -  610 

Protokollsutdrag KF §144:2014: Anhållan om investeringsanslag för 

översyn av Listerbyskolans status. 

2014.55 -  610 

Skolväsendets Överklagandenämnd: Överklagat beslut med anledning av 

ansökan till gymnasieskola.  (Dnr Over 2014:144). 

2014.2 -  630 

Förhandlingsprotokoll enligt MBL §11 avseende bemanningsplan Fritids, 

Bräkne-Hoby 

2014.30 -  667 

Protokollsutdrag 2014-06-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott: Anhållan 

om tilläggsanslag för inrättande av mottagningsenhet och integration av 

nyanlända familjer med barn 1-19 år. 

2014.8 -  670 

Hyresavtal för lokal HL10811008.1, Byggnad K0014.081 F17 Garnison. 

Flygtekniskt gymnasium. 
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2014.8 -  670 

Samarbetsavtal - samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 

Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby, Sölvesborg och Tingsryd. 

 

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2014-06-09 

Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 

 

 

________________ 
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§ 106 Dnr 2014-000013 002 

Delegationsärenden 

 

Delegationsliggare över av förvaltningschefen tagna beslut 2014-06-12—2014-

07-28 samt delegationsbeslut för Skolområde GyV 2014-06-02—2014-07-09 

cirkulerade under sammanträdet. 

 

________________ 

 


