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Utbildningsnämnden

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörand e ersättare

Ovriga närvarande

Ersättare

Tjänstemän

Asa Evaldsson (M) ordförande
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C) 1:e vice ordforande
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S) 2:e vice ordförande
Anna-Karin Wallgren (S)
Jonas Petersson (S)
MikaelCarlön (MP)
Tony Holgersson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Kranislav Miletic (S)
Casper Andersson (SD)

Lars Sager (M)
Kenth Carlsson (M)
Martin Engelsjö (M)
Martin Moberg (S)
Catharina Christensson (S)
Jesper Grönblad (SD)

Tobias Ekblad, förvaltni ngschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom

Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksförbund
Carl-Arne H ultberg, Lärarförbundet

övriga
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Utbildningsnämnden

Ärendelista

$ 153 Dnr2019-000630 023
Utökning av ekonomresurs knuten till Utbildningsnämnden. Förslag.

$ 154 Dnr 2019-000670 619
Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar. Förslag.
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s 153 Dnr 201 9-000630 023

Utökning av ekonomresurs knuten till
Utbildningsnämnden. Förslag.

Sammanfattning
Sedan 20I4har antalet elever inom utbildningsft)rvaltningen ökat med ca
1100 stycken. Detta har i sin tur medftirt att antalet pedagogisk personal ökat
i takt med elewolymerna. Fler personal, fler lokaler och därmed en utökad
administrativ börda har satt stor press på verksamheten. Genom ökat antal
bam och elever, ökade administrativa uppgifter samt en pressad ekonomisk
situation så har behovet av stöd ökat. På grund av detta har antalet ekonomer
som stöttar utbildningsftirvaltningen ökat från 1.5 tjiinst till 2.0 sedan något
ar tillbaka. För närvarande har 40 chefer budgetansvar inom
utbildningsftirvaltningen.

I Ronneby kommun finns inget digitalt beslutsstöd inom ekonomi som kan
stötta chefema i det dagliga arbetet med budget. Detta är en avgörande och
ftirsvårande faktor ftir att de ska kunna ftilja upp budget på ett enklare och
tydligare sätt. I nuläget måste respektive chef liira k?inna ett komplicerat
ekonomisystem ftir att få en bild. Genom att "ställa rätt frägor", vilket i sig är
svårt, direkt in i systemet kan de ftirhoppningsvis fä en tydlig bild av budget,
prognos och utfall. Att inte ha ett digitalt beslutsstöd ftirsvårar
uppftiljningen. På grund av detta är vi i hög grad beroende av att respektive
ekonom är behjälplig och ett stöd i uppftiljning och prognos. Det ligger
därmed i vära ekonomers uppdrag att dels ftilja upp samtliga enheters budget
tillsammans med rektor/chef och därefter sammanställa och analysera
utfallet och göra en prognos. Detsamma ska genomftiras på ftirvaltningsnivå
tillsammans med ftirvaltningschef och verksamhetschefer. Tillkommer gör
också de uppgifter som förvåintas sammanställas på ftirvaltningsnivå, till
nåimnd, samt till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Bedömning
Utbildningsftirvaltningen, som är den största ftirvaltningen inom kommunen,
ser att det finns ett stort behov av ytterligare ekonomistöd då ett digitalt
beslutsstöd inte finns på plats. De två heltider som nu är fordelade till
utbildningsftirvaltningen skall vara ett stöd ftir de ca 40 chefer som har en
egen budget. Med en rambudget på ca 780 000 tkr är det av avgörande vikt
att respektive budgetansvarig chefhar bra kontroll på sin budget och ett stöd

Utdragsbestyrkande
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som möjliggör detta. Näst intill samtliga chefer har sin bakgrund inom
pedagogiska området och har dåirmed inte den utbildning inom
ekonomisektorn som krävs. När de fir uppdraget som skolledare ftjrväntas
de dock lägga en organisation utifrån budget och ftilja upp denna - det ingår
i det så kallade VEPA - ansvaret (Verksamhet, Ekonomi, Personal, Ansvar).
Inom ftirvaltningen har vi en brist på administratörer som har en bakgrund
eller utbildning inom ekonomi som eventuellt kunde bistå cheferna i just
ekonomihanteringen. Det kunde vara en lösning att tillsätta fler
administratörer med mer kunskap inom ekonomiområdet samt utveckla
nuvarande anställda och på så sätt skapa bättre fiirutsättningar. Detta iir dock
kostnadsdrivande och då beslut tagits på övergripande nivå att centralt
placerade ekonomer ska stötta ftirvaltningarna är det den organisationen vi
ftirhåller oss till. Utbildningsft)rvaltningen ser det som svårt att kräva att de
2.0 tjänster som nu finns centralt och är ftirdelade till ftirvaltningen ska
kunna verka som det stöd som krävs då samma funktioner också ska arbeta
övergripande med rapportering och analyser på ftirvaltning- och niimndnivå.

Utbildningsnåimnden har också under hela20l9 krävt en tydligare och mer
detaljerad redovisning gällande budget, vilket inte har varit mOjlig att delge
dem, med de nuvarande ekonomiska resurserna. Diskussion runt detta har
ftirts med ekonomikontoret. Deras önskemål har varit en budget redovisad
ner på kontonivå. Enstaka gånger under 2019 hu detta kunnat redovisas.

Genom att tillftira fiirvaltningen mer ekonomiresurser skulle detta bli
möjligt.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår utbildningsnämnden att ftireslå
kommunstyrelsen att tilldela ytterligare resurser till utbildningsftirvaltningen
ftir att stötta med ekonomiarbetet.

Deltar i debatten
Ordfiiranden Åsa Evaldsson (M), niimndsledamoten Tony Holgersson (SD).

sign Utdragsbestyrkande
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Beslut

Utbildningsnåimnden ftireslår kommunstyrelsen att tilldela ytterligare
resurser till utbildningsftirvaltningen ftir att få stöttning med ekonomiarbetet.

Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten FK

Utdragsbestyrkande
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Höjda avgifter för Kulturskolans inriktningar. Förslag.

Sammanfattning
I samband med kommunfullmåiktige i november 2019 beslutades att
avgiftema ftir kulturskolans verksamheter skatl höjas ftir hamna i nivå med
övriga nåirliggande kommuners avgiftsnivå.

Bedömning
Genom att undersöka övriga Blekingekommuners avgifter ser vi att Ronneby
kommun ligger langt under. som jämftirelse kan nåimnas att Ronneby ligger
mellan 200 - 300 k under samtliga övriga kommuner i Blekinge gällande
terminsavgiften. Gällande instrumenthyra ligger vi dock på samma nivå, d v
s 200 kr. För att kunna möta det ekonomiskaläget som vi befinner oss i samt
anpassa avgiftema till en nivå med öwiga kommuners så iir en höjning
nödviindig.

För niirvarande är avgiften 300 kr/termin fiir samtliga inriktningar ftirutom
Bild som ligger på 400 kr/termin. Genom att besluta om en avgift på 600
krltermin ftir samtliga inriktningar gör vi den nödvåindiga anpassningen.
Hittills har elever som betalar ftir ett instrument- eller sångkurs fättrabattpä
100 % på avgiften ftir att delta i en ensemblekurs. I praktiken blir det ett
"paketpris" ftir både spellektionen och ensemblelektionen.

Det finns inga klara indikationer pä att antalet elever skulle minska på grund
av avgiftsftiriindringen men det finns heller inga signaler på att det inte
skulle kunna medftira minskat antal elever.

ovan iir med anledning av beslut tageti Kommunfullmåiktige gällande ökad
avgift i budget behandlad 2019-II-28.

Förslag till beslut
Utbildningsfiirvaltningen ftireslår utbildningsniimnden ftireslå
kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige att besluta om

Att inftira en ny terminsavgift ftir samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.
Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.

o

a
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o Att ha kvar rabatten ftir ensemblespel ftir elever som tar instrument- eller
sångkurs.

Deltar i debatten
Ordfiiranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),2:e vice ordf
Stefan Österhof (S), niimndsledamot Jonas Petersson (S).

Yrkanden
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar avslag på ftirslaget.

l:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till ftirslaget.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till tjtinsteftirslaget.

Niimndsledamot Jonas Petersson (S) yrkar avslag på ftlrslaget.

Propositionsordning
Ordft)randen Åsa Evaldsson (M) ställer de båda ft)rslagen mot varandra.
De som bifaller tjåinsteftirslaget röstar Ja, de som bifaller 2:e vice ordf Stefan
Österhofs (S) avslagsyrkande röstar Nej.

Ordftiranden finner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens fiirslag.

Omröstning begrirs.

Beslutande

Åsa Evaldsson, ordf (M)

Christer Stenström (M)

Kajsa Svensson (M)

Silke Jacob (C), 1:e vice ordf

Lars-Olof Wretling (L)

Stefan Österhof (S),2:e vice ordf.

Anna-Karin Wallgren (S)

Kranislav Miletic (S)

Jonas Petersson (S)

Nej AvstårJa

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Mikael Carldn (MP)

Tony Holgersson (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers.

Sandra Bergkvist (SD)

X

Ordftiranden finner att utbildningsniimnden bifallit ftireliggande
tjåinsteftirslag.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster mot 5 nej-röster

Reservationer
S-Gruppen och Mikael Carldn (MP) reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Utbildningsntimnden fiireslår kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmåiktige
att besluta om

o Att inftira en ny terminsavgift ftir samtliga inriktningar inom
Kulturskolan på 600 kr/termin och elev.

o Att behålla nuvarande avgift gällande instrumenthyra.
o Att ha kvar rabatten ftir ensemblespel ftir elever som tar instrument- eller

sångkurs.

Exp:

KS/KF
Suzi Koken Knutsson, chef Ronneby Kulturskola

X

X

X


