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Dnr  2013.9-041 

§ 55 – Budget 2014-2015. Diskussion och förslag.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist informerade inledningsvis om strukturen i dagens 
föredragningar betr Budget 2014-2015. 
 
IKT-pedagogerna Carina Andersson och Jesper Rhen presenterade reviderat 
kostnadsförslag betr införande av 1:1. Nämnden har tidigare behandlat utredning om 
införande av 1:1 (Hänv N§47:2013). 
 
Det kostnadsförslag som nu presenteras består av 3årsavtal och leasing. Leasing sker 
per läsår. Utbildningskostnad för alla pedagoger är inberäknat i förslaget. Det betonas 
att kostnaderna är beräknade för 1:1. Dvs övriga kostnader tillkommer avseende 
trådlösa nätverk, surfplattor osv. 
 
Bo Skandevall, projektledare KORt, delgav nämndsledamöterna lägesrapport ang 
flygteknisk utbildning. Rev. budgetberäkning för ”Flygtekniska Sydost” tillställdes 
nämndsledamöterna, vilken genomgicks och kommenterades. Bo Skandevall redogjorde 
för förändringarna i det preliminära budgetförslaget. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist påtalar att utöver vad som framgår av driftsbudgeten, 
tillkommer investeringsbudget. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Utbildningsnämndens ledamöter förslag till 
Budget 2014-2015. Förslag till budgetunderlag, som är framtaget i enlighet med 
Kommunfullmäktiges anvisningar och direktiv över budgetunderlagets innehåll (se 
nedan),  genomgicks och kommenterades; 
 
1.   Förslag till kommunfullmäktiges verksamhetsmål:  

De av Utbildningsnämnden antagna målen närslutes som bilaga. 
 

2. Förslag till budget, inklusive verksamhetsmått, samt väsentliga dispositioner 
inom ram: Genomgicks och kommenterades. Förvaltningschef Tommy Ahlquist 
understryker konsekvenser inom grundskola, gymnasium, SFI, mottagande av elever 
(nyanlända) etc om planförslaget antas. 

 

3.  Förslag till ramreduktion: Genomgicks och kommenterades. Förvaltningschefen 
Tommy Ahlquist betonar att det inte är möjligt att minska ramen med 11 Mkr (2%) 
under 2014. Detta skulle få stora konsekvenser i form av bl a personalneddragningar 
och det anser förvaltningschefen vara orealistiskt att på kort tid genomföra. 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist efterfrågar vägledning från Utbildningsnämnden 
gällande förslag till kostnadsminskning då det gäller KulturPedagogiskt Centrum, 
förändrad personaltäthet, indragning av administrativ resurs mm. 

 

4.   Förslag om konkurrensutsättning: Genomgicks och kommenterades. 
 

5.   Äskanden om utökad budgetram:  Genomgicks och kommenterades. 
 

6.   Förslag till investeringsplan: Genomgicks och kommenterades. 
 

7.   Textunderlag till den tryckta budgeten (KF budget 2014-2015 plan 2016-2017). 
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Ordföranden Lennarth Förberg (M) föreslår att diskussioner förs i partigrupperna efter 
dagens nämndssammanträde; betr budgetförslag och de punkter där rådgivning 
efterfrågas.  
 
Vidare informerade ordföranden om att ett förslag kommer att inges från Alliansen om 
att resurser avsätts för att tillsätta en samordnare skola – näringsliv för  grundskola och 
gymnasium. 
 
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) lyfte fråga om möjlighet att äska medel för att utreda 
möjligheten att öka antalet elever som väljer gymnasieutbildning förlagd i Ronneby 
kommun. 
Diskussion fördes kring ovan och ev satsning på utveckling av skola/gymnasium, 
syftande till att öka attraktionskraften för grundskola och gymnasium. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Erik 
Wildros (S), Tim Svanberg (C), Kathrin Nilsson (KD), Erik Ohlson (V), Åsa Evaldsson 
(M), Lova Necksten (MP), Rune Kronkvist (S), Christer Stenström (M) och Saleh 
Sakhnini (C). 

Beslut 

• Förda diskussioner och information tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ekonomienheten FK 
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Dnr  2013.9-041 

§ 56 – Budgetuppföljning Tertial 1, 2013. Rapport.  

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för genomförd Budgetuppföljning Tertial 
I, vilken redovisar ett resultat på ca +160 Tkr. Nämndens ledamöter delgavs 
resultaträkning för Utbildningsnämnden, sammanställning över nettokostnader per 
verksamhet samt jämförelse av ekonomiskt utfall, vilka genomgicks och 
kommenterades.  
 
Även om resultatet från tertialuppföljningen är tillfredsställande, lyfter 
förvaltningschefen dock tre varningstecken för framtiden; 

1) Ev uppstart av ny fsk.avdelning Karl-Oskarskolan kan komma att innebära en 
kostnad på ca 800 Tkr hösten 2013. Dessa kostnader kan inte påverkas/minskas i 
budget med automatik inom övrig kommunal verksamhet. 

2) Ökat antal barn med sociala eller neuropsykiatriska problem som är i behov av 
särskilt stöd. 

3) Pg a hög arbetsbelastning ökande vikariekostnader inom förskolan. 
 
Interkommunala ersättningar/kostnader delgavs nämndsledamöterna, vilka genomgicks 
och kommenterades. Vidare redogjorde förvaltningschefen för den nuvarande sökbilden 
vid gymnasiet. 
 
Budget 2013 anses fullt styrbar, enligt förvaltningschef Tommy Ahlquist. Det finns 
dock inte utrymme för några större förändringar eller överraskningar. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Åsa 
Evaldsson (M),  Jan-Erik Wildros (S) och Stefan Österhof (S). 

Beslut 

• Redovisningen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

KS/Budgetberedningen 
Ekonomienheten  
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Dnr  2013.55-619 

§ 57 – Samhällsinformation på modersmål. Information. 

 
Projektledare Henrik Lövgren, Gymnasieskolan Knut Hahn, har inbjudits till 
Utbildningsnämnden för informera nämndsledamöterna om projekt rörande 
samhällsinformation på modersmål. 
 
Efter införandet av etableringsreformen i december 2010 har kommunerna, 
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, Försäkringskassan samt Migrationsverket fått 
förändrade eller nya ansvarsområden. Kommunernas samordningsansvar upphör gnom 
reformen. Däremot har kommunerna ansvar för; 

o Mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning 
o Undervisning i sfi och annan vuxenutbildning 
o Samhällsorientering 
o Försörjningsstöd vid vissa situationer 
o Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och 

ungdomar 
o Insatser inom det sociala området 
o Att tillse att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, 

såsom äldreomsorg. 
 
Varje nyanländ erbjuds 60 tim samhällsorientering som bedrivs på modersmålet eller ett  
språk som den nyanlände behärskar väl. Vid behov anlitas tolk. 
 
Tolv samhällskommunikatörer tjänstgör nu i kommunerna och erbjuder 
samhällsorientering, på modersmål, till nyanlända som fått placering. 
 
Samarbete har inletts med Snäckebacksskolan för arbete med studiehandledning på 
modersmål. Man arbetar också med att vägleda nyanlända i hur det svenska samhället 
fungerar; exvis boende, sopsortering, allmänna förhållningsregler för att kunna fungera i 
samhället. Nyanlända får också hjälp att introduceras ut i arbetslivet. Integrationsarbetet 
sker i små grupper med individuella dialoger. 
 
Det finns möjlighet att samarbete med skolan då det gäller handledning på modersmål. 
Idag finns dock stora svårigheter att uppfylla dessa behov. 
 
EU och Länsstyrelsen är medfinansiärer till projektet. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Kerstin 
Johansson (FP), Jan-Erik Wildros (S), Saleh Sakhnini (C), Anette Rydell (S)  och Erik 
Ohlson (V). 
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Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Henrik Lövsten, projektledare GKH 
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Dnr  2013.44-610 

§ 58 – Listerbyskolans ombyggnad. Lägesrapport.  

 
Rektor Inger Jacobsen, Johannishusskolan/Listerbyskolan, redogjorde inledningsvis kort 
för bakgrunden till ärendet betr behov av ombyggnad av Listerbyskolan. 
 
Byggprojektledare William Lavesson, Tekniska förvaltningen, redogjorde för föreslagen 
platsbyggnation av skolan samt informerade kring de olika inriktningarna vad gäller 
ombyggnationen av Listerbyskolan. 
 
Arkitekt Ziad Bico redogjorde för tankarna kring byggnadens utformning. 
 
Rektor Inger Jacobsen framförde synpunkter mot föreslagen utbyggnad mitt på skolan 
och förordar istället en utbyggnad till höger om skolan. 
 
Diskussion fördes kring gymnastiksalen och anläggandet av en spontanidrottsplats, samt 
möjlighet till paviljonglösning. 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist föreslår att förslag framtas till nästa sammanträde i 
Utbildningsnämnden. En  presidieberedning bör ske dessförinnan. 
 
Ordföranden Lennarth Förberg (M) uppger att kontakt kommer att tas med 
Kommunstyrelsens ordförande, då ärendet tagit lång tid beroende på olika saker. 
Oklarheter finns även betr trafikföringen. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric 
Wildros (S), Christer Stenström (M), Erik Ohlsson (V), Saleh Sakhnini (C) och Rune 
Kronkvist (S). 

Beslut 

• Rapporten tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Fch Tommy Ahlquist 
Rektor Ingrid Jacobsen 
Byggprojektledare William Lavesson 
Arkitekt Siad Bico 
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Dnr  2013.32-600 

§ 59 – Ronneby kommuns Internationella Strategi. Yttrande.  

 
Johan Sandevärn, internationell samordnare, redogjorde för förslag till Internationell 
Strategi för Ronneby kommun.  
 
Prioriterade utvecklingsområden i strategin är följande; 1) Hållbara städer, 2) Aktivt 
åldrande, 3) Den moderna kurorten, 4) Unga på väg och 5) Minskat utanförskap. 
 
Tidplan för arbetet med den internationella strategin delgavs nämndsledamöterna. 
 
Förslag till yttrande över remiss gällande Internationell Strategi för Ronneby kommun 
har framtagits av bitr förvaltningschef Inger Hjort. 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande och antar det 
som sitt eget. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog ordförande Lennarth Förberg (M), nämndsledamöterna Jan-Eric 
Wildros (S) och Erik Ohlson (V). 

Beslut 

• Föreliggande förslag till remissyttrande avseende Internationell Strategi för 
Ronneby kommun antages av Utbildningsnämnden. 

 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Johan Sandevärn, folkhälsosamordnare 
Inger Hjort, bitr förvaltningschef 
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Dnr 2013.28-026 

§ 60 – Personal - Arbetsmiljöfrågor 

 
Vidare informerade förvaltningschef Tommy Ahlquist kring den enkätundersökning av 
den psykosociala arbetsmiljön som kommer att ske till hösten. I samband med 
arbetsmiljöundersökningen kommer enkätfrågor att ingå kring införandet av den nya 
lednings- och områdesorganisationen. En sammanställning kommer att presenteras vid 
nämndssammanträdet i september 2013. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Åsa Evaldsson (M) och Jan-Eric Wildros 
(S). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
 
 
 
 

Exp:  

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare FK 
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Dnr 2013.17-602 

§ 61 – Kurser och konferenser 

 
Ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg (C) och 2:e vice ordf 
Jan-Eric Wildros (S) redogjorde från deltagande i den av Sveriges Kommuner och 
Landsting anordnade Skolriksdagen den 6—7 maj 2013, där de deltagit påi intressanta 
seminarium med föreläsningar av hög kvalité. 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Dnr 2013.30-600 

§ 62 – Förvaltningschefens rapporter 

 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist delgav Utbildningsnämndens ledamöter lägesrapport 
betr situationen inom förskolan, där läget uppges inte vara under kontroll framförallt i 
tätorten. Förvaltningschefen redogjorde för bemanningssituationen och insättning av 
vikarier. 
 
Bitr förvaltningschef Inger Hjort informerade kring Skolinspektionens granskning, där 
två skolor fått anmärkning. Flertalet skolor får kritik för avsaknad av studiehandledning 
på modersmål. I norra delarna kvarstår påtalad brist från föreg skolinspektion/ 
granskning. 
Övriga rapporter från Skolinspektionens granskning är ännu inte klara, men presenteras 
efterhand på Skolinspektionens hemsida.  
Skolinspektionen håller den 22 maj 2013 avslutande intervjuer med bl a 
skolområdescheferna. 

Deltar i debatten 

I diskussionen deltog nämndsledamöterna Åsa Evaldsson (M) och Jan-Eric Wildros (S). 

Beslut 

• Informationen tas till dagens protokoll. 
 
 
_________ 
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Dnr - 

§ 63 – Delgivningsärenden 

 
2013.53 -  007 

KPMG - Revisionsrapport ang granskning av kommunens organisation. 

 

2012.4 -  041 

Synpunkter ang utredning ang införande av 1:1 i Ronneby kommun. 

 

2013.4 -  047 

Återkrav statsbidrag för försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 
(SFS 1349). 

 

2013.4 -  047 

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för nattis (juli-september 2013). 

 

2013.4 -  047 

Skolverket: Ansökan om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare 2013. 

 

2013.4 -  047 

Rekvisition av statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan 2013. 

 

2013.4 -  047 

Statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2013 (SFS 2007:22). 

 

2013.34 -  108 

Delegeringsbeslut från Miljö- och byggnadsförvaltningen (Dnr 2011-000552.811) 
gällande MB§88:2013 Ronneby 25:20, Parkdala förskola - Redovisning av 
bullerreducerande åtgärder. 

 

2013.13 -  114 

Polisanmälan avseende skadegörelse 120318--130402 Snäckebacksskolan, 
Ronneby. (K5007-12). 

 

2013.13 -  114 

Polisanmälan avseende stöld ur elevskåp130412 Snäckebacksskolan, Ronneby. 
(K5450-13). 
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2013.13 -  114 

Polisanmälan avseende stöld 2013-01-01--2013-01-31 Slättagårdsskolan, Kallinge. 
(K5557-13). 

2013.13 -  114 

Polisanmälan om inbrottsförsök 2013-03-09, Blekinge Naturbruksgymnasium, 
Ronneby kommun. (K4034:2013). 

2013.13 -  114 

Polisanmälan avseende skadegörelse genom klotter 2013-01-01--2013-01-31 
Espedalsskolan, Ronneby. (K5574-13). 

2013.13 -  114 

Tilläggsanmälan till Polisanmälan avseende stöld ur elevskåp130412 
Snäckebacksskolan, Ronneby. (K5450-13). 

2013.13 -  114 

Underrättelse om beslut avseende Polisanmälan om stöld och bedrägeri 2013-01-
01—2013-01-31  Slättagårdsskolan, Ronneby. (K5557-12). 

 

2013.13 -  114 

Polisanmälan avseende olaga intrång 2013-04-25  Gullvivans förskola, Kallinge, 
Ronneby kommun. (K5977-13). 

2013.19 -  400 

Delegationsbeslut från Miljö och byggnadsförvaltningens; ang Anmälan enligt 38§ 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kalleberga 4:97. 

 

2013.14 -  4132 

Kontrollrapport  över återkommande kontroll av cistern med tillhörande utrustning 
och rörledning rörande fastighet Hoby 19. 

2013.14 -  4132 

Länstyrelsens beslut betr ansökan om sänkt hastighet på del av Gamla riksvägen, 
Väg 620, i Ronneby kommun. 

2013.14 -  4132 

Överklagande till Förvaltningsrätten i Malmö avseende Statens Jordbruksverks 
beslut ang tvärvillkorsavdrag. 

2013.16 -  600 

Skolinspektionen: Begärt yttrande avseende Anmälan ang skolsituationen för en 
elev vid Kallingeskolan i Ronneby kommun. (Dnr:41-2012:5533). (Bilagor 
sekretessbelagda enligt Offentlighets- och Sekretesslagens 23 Kap 2§). 
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2013.16 -  600 

Skolinspektionens granskning 2013: 

Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Saxemara skolan i Ronneby 
Kommun. (Dnr 43-2012:4647) 

2013.16 -  600 

Skolinspektionens granskning 2013: 

Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Espedalsskolan i Ronneby 
Kommun. (Dnr 43-2012:4746) 

2013.16 -  600 

Skolinspektionens granskning 2013: 

Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Backarydsskolan i Ronneby 
Kommun. (Dnr 43-2012:4746) 

2013.16 -  600 

Skolinspektionens granskning 2013: 

Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Eringsbodasskolan i Ronneby 
Kommun.. (Dnr:43-2012:4746). 

2013.23 -  600 

Begäran från Per Ericsson (RP) om entledigande för uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden. 

2013.15 -  601 

Uppdrag från Förvaltningschefen avseende säkerhetsrutiner vid förskolor. 

 

2013.50 -  609 

Arbetsmiljöverket:  Inspektionsprotokoll ang resultat av inspektion vid Kuggeboda 
förskola, Listerby. 

2013.50 -  609 

Begäran om utredning avseende arbetslycka/allvarligt tillbud den 11 april 2013 vid 
Parkdala förskola, Ronneby kommun. 

2013.50 -  609 

Arbetsmiljöverket:  Inspektionsprotokoll ang resultat av inspektion vid Förskolan 
Prästgården, Johannishus. 

2013.50 -  609 

Svarsskrivelse till Arbetsmiljöverket ang redovisning av åtgärder ochutredning 
efter tillbud på Parkdala förskola. 

2013.50 -  612 

Skrivelse från Elevrådet Snäckebacksskolans och Elevrådet Kallingeskolan 7-9  
ang borttagande av prao i åk 8 och åk9. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 16(17) 

 
Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

 

2013.11 -  617 

Avslagsbeslut/Beslutsbrev Athena och Atlas kontaktresa till Uganda 2013. 

 

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppen 2013-04-15 
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun. 
 
Inbjudan: Öppet Hus på Sjöarpsskolan den 27 april 2013. 
 
Strålskyddsstiftelsen: Information om hälsorisker med trådlösa datornätverk 
 
 
_________ 
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Utbildningsnämnden 2013-04-17 

Justeras                                 Utdragsbestyrkande 

Dnr 2013.931-002 

§ 64 – Delegationsärenden 

 
Delegationsliggare över av förvaltningschefens beslut 2013-04-08--2013-05-13; samt 
Skolområde Kallinge 2013-04-09 och Skolområde GyV 2013-02-18—2013-05-06; 
cirkulerade under sammanträdet, - med stöd av erhållen delegationsrätt - fattade beslut, 
cirkulerar under sammanträdet. 
 
 
_________ 
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