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Kenth Carlsson (M)
Martin Engelsjö (M)
Jonatan Glader (C)
Martin Moberg (S)
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Robin Bowin (V)

Tobias Ekblad, fiirvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Gunilla Johansson, ekonom
Julia Brorsson, kommunjurist
Bodil Östgård, samordnare specialpedagogik och Crea Dium
Martin Johansson, praktiksamordnare / "Meet4Fun"
Jacob Fridhagen, elevstödjare / "Meet4Fun"
Johan Svedberg, lärare / "Mentorer i våldsprevention (MVP)"
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Utbildningsnämnden

övriga Fredrika Ter-Bosch Bjurek, Lärarnas Riksftirbund
S onj a Stranne, Låirarftirbundet
Nina Mattsson, Låirarftirbundet

M
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KOMMUN

Utbildningsnämnden
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Projekt "Mentorer i våldsprevention" (MVP). lnformation
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att flytta Träningsskolan till tidigare Kuggebodaskolans och använda
tidigare Träningsskolans lokaler till förskola. Redovisning. ..................
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KOMMUN

Utbildningsnämnden

s1 Dnr2019-000568 004

lnformation kring dokumenthantering.

Sammanfattning
Kommunjurist Julia Brorsson har inbjudits till utbildningsnämnden ft)r att
informera kring dokumenthantering, offentlighet och sekretess.
Nåimndsledamöter och ersättare fick en redogörelse kring
offentlighetsprincipen och de delar som berör handlingsoffentlighet,
yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Vidare redogjordes ftir vad som är en allmiin handling.

Ärendehandlingar som ännu inte behandlats och där beslut inte tagits i
nåimnd betraktas som arbetsmaterial. Handlingen blir allmän ftirst då
protokollet tir justerat och handlingen blivit expedierad.

Vissa allmåinna handlingar åir inte offentliga. En offentlig handling tir en
allmän handling som inte omfattas av sekretess.

En sekretessbelagd handling indelas i olika grad av sekretess; svag, stark och
absolut. Varje dokument/handling kräver sekretessprövning enligt OSL vid
efterfrågan.

Tystnadsplikt gäller i upp till 70 ån; även efter att uppdraget är avslutat.
Vidare redogjordes ftir meddelarfrihet och skillnad mot yttrandefrihet.
Meddelarfrihet gäller enbart muntliga uppgifter. Meddelarfriheten gäller
alltså inte om exvis handlingar skickas vidare.

Slutligen berördes anonymitets- och efterforskningsskydd. Vissa
inskränkningar finns gällande meddelarfrihet genom siirskilda bestämmelser
i Offentlighets- och Sekretesslagen (OSL).

Deltar idebatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamot Rune Kronkvist (S) och
ersättaren Lars Sager (M).

t

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Julia Brorsson, kommunjurist
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Utbildningsnämnden

$2 Dnr 2020-000022 041

P rel. Boks I uts kommentarer 2019. Faststäl lande.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde kort ftir framtaget ftirslag till
preliminåira bokslutskommentarer ftr budgetaret2019. Prelimintir boksluts-
kommentarer ska i enlighet med framtagna riktlinjer vara inlämnade senast
2020-01-31.

Bokslutet och bokslutskommentarerna tas i sin helt vid utbildningsnämndens
sammanträde i februari 2020. Bokslutskommentarerna har då kompletteras
med verksamhetsmått och budgetsiffror.

Bedömning
Förvaltningschefen gör bedömningen att underskottet troligtvis kommer att
uppgå till ca -28 Mkr.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden fastställer ftiresl agna prel iminära
bokslutskommentarer för år 2019, ftir att sedan närslutas bokslutet.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer preliminåira bokslutskommentarer ft)r
budgetår 2019.

Exp:
Budgetberedningen, Ekonomienheten

l'ffi'l# Utdragsbestyrkande
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KOMMU

Utbildningsnämnden

s3 Dnr 201 9-000683 041

Kom pletteri ngsäskanden. Förslag.

Sammanfattning
Under 2019 har medel avsatts ftir investeringar i en ombyggnation på
Kallingeskolan samt parkeringen på Slättagårdsskolan. Av dessa medel har
ca 1 900 Tkr bokftirts på 2019.

Bedömning
För att kunna slutftira nödvändiga investeringar är det önskvärt att ej
fakturerade och ej genomfiirda beställningar kan betalas och genomfiiras
under 2020. Därmed är det önskvärt att återstående investeringsmedel ftirs
över till 2020.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ftireslar kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmäktige besluta att komplettera investeringsbudg eten for 2020
med ett tilläggsanslag av återstående medel pä2 687 TV,r.

Deltar idebatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), Rune
Kronkvist (S).

Beslut

Utbildningsnåimnden fiireslår kommunstyrel sen föreslå kommunfullmäkti ge

besluta att komplettera investeringsbudgeten ftir 2020 med ett tilläggsanslag
av återstående medel pä2 687 TV,r.

srgn
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Utbildningsnämnden

Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Tobias Ekblad, Fch

l""ffilw
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s4 Dnr 201 9-000652 612

Projekt "Meet4Fuf,", Gymnasieskolan Knut Hahn.
lnformation.

Sammanfattning
Bodil Östgard, samordnare specialpedagogik och Crea Diem, tillsammans
med praktiksamordnare Martin Johansson och elevstödjare Jacob Fridhagen,
har inbjudits till utbildningsnåimnden ftir att informera kring projektet
"Meet4fun".

Inledningsvis delgav Jacob Fridhagen nåimndsledamöterna en kort historik.
Crea Diem startades är 2016 med totalt sju elever. År 2018 flyttar Crea Diem
ut på nationella programmet. År 2019 är antalet 27 elever. "Meet4Fun"
startar. Antalet elever bedöms fortsätta öka under fu 2020.
Bodil Östgård uppger att ökningen av elever beror på omdiagnostiseringar av
elever på BUP samt att även antalet ställda diagnoser ökat.

Eleverna på Crea Diem har olika former av diagnoser av autism. Crea Diem
och "Meet4Fun" har även nått fram till sk "hemmasittare" som nu går i
skolan, trivs och har uppnått bra resultat.

En mötesplats efter skoltid har skapats fiir dessa elever - "After School" -
varannan onsdag. Aktiviteter som gaming/spel, musik/studio och bild/form
erbjuds. Ca 14 elever iir varje dag på "Meet4Fun".

Vikten av att lyfta fram elevernas styrkor ftir att på så sätt spinna vidare på
undervisningen i skolan betonas.
Kommande aktiviteter under loven: bl a anordnas en heldag under loven,
samt biokväIl.

Crea Diem/"Meet4Fun" eftersträvar samarbete med AST-grupp samt
samverkan med socialtj änsten.

Deltar i debatten
Ordfiiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
niimndsledamötema Mikael Carldn (MP), Christer Stenström (M), Kajsa
Svensson (M) och Anna-Karin Wallgren (S), samt ersättaren Lars Sager (M).

W' M
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Bodil Östgard, samordnare specialpedagogik/Crea Diem
Martin Johanson, praktiksamordnare/Crea Diem
Jacob Fridhagen, elevstödjar el Crea Diem
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KOMMUN

Utbildningsnämnden

s5 Dnr 201 9-000632 61 0

I ntern kontrol lpla n 2020. Faststäl Iande.

Sammanfattning
En bruttolista innehållande ftjrvaltningens samlade risker på övergripande
nivå presenterades på Utbildningsnämndens möte i december 2019.
Riskanalysen är framtagen av beredningsutskottet tillsammans med
ftirvaltningens kvalitetsteam och ftirvaltningschef.

Bedömning
Under Utbildningsnämndens möte i december 2019 frcknämnden
bruttolistan presenterad ftir sig. Riskerna i listan hade arbetsgruppen
genomftirt en risk- och konsekvensanalys av och fyra prioriterade risker
presenterades som arbetsgruppens ftirslag på risker till internkontrollplan
2020.
Internkontrollplanen for 2020 ftireslås utifran detta omfatta ftiljande risker:

1. Vi har svårt att rekrytera legitimerade låirare
2. Vi har inte tillräckliga resurser utifrån elevernas behov
3. Vi kan ej nå lagkravet angående plats i ft)rskolan
4. Vi har inte ändamålsenliga lokaler

Numrering avser löpnummer från bruttolistan med risker.
Internkontrollplanen dokumenteras i Ronneby kommuns verksamhetssystem
ftir verksamhetsplanering och uppftiljning, Stratsys, i enlighet med ftir tiden
gällande reglemente. En utskrift av internkontrollplanenfor 2020
innehållande riskområde, risk, riskbedömning, kontrollmoment, ansvarig,
frekvens, metod och rapporteras till biläggs denna tjiinsteskrivelse.

Diskussion ftirdes kring ytterligare kompletteringar av internkontrollplanen
och fran nämnden framftirdes synpunkter pä att ytterligare en risk som faller
in under punkt 2 ovan- "Vi har svårt att rekrytera personal med rätt
utbildning till elevhälsan (skollagens definitition) " - tillftirs planen.

''"'ffi'l 6 utoragsoesryrKanoe
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KOMMUN

Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Utbildningsnåimnden ftireslås fastställa internkontroll plan 2020 enligt
ftireliggande ftirslag samt med de eventuella kompletteringar som nämnden
tillför vid dagens sammanträde.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
ersättaren Lars Sager (M).

Beslut

Internkontrollplan 2020 f& Utbildningsnämnden fastställes, med tillägget att
internkontrollplanen kompletteras med en femte risk under Riskområdet
"Bemanning och kompetens", enligt ftiljande formulering;

"Vi har svårt att rekrytera personal med rätt utbildning till elevhälsan
(skollagens definition) "

Exp:

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Lova Necksten, kvalitetsutvecklare
Utbildningskansliet
Chefer Utbildnings ftirvaltningen

sb
Utdragsbestyrkande
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KOMMUITI

Utbildningsnämnden

s6 Dnr2O19-000682 101

Uppföljning av program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare. Förslag till
plan.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2018-11-29 $ 300, Program ftir uppftiljning och
insyn av verksamhet som utftirs av privata utftirare ftir perioden 2015-1018,
Fr o m 2015 ska kommunfullmåiktige, enligt kommunallagen, fiir varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer ftir verksamheter som
utftirs av privata utftirare, KL Kommunallagen 5:3.
Programmet ska vara vägledande ftir hur arbetet med att ge privata aktörer
uppdrag att utftira kommunala angelägenheter ska genomftiras och vad det
ska innehålla.

Varje ntimnd ansvarar ftir uppftiljning och kontroll inom sitt ansvarsområde
och svarar ftir att detta regleras i de avtal och uppdragsbeskrivningar som
träffas med privata utftirare. Generellt syftar uppftljningen till att:

- Säkra leverans enligt avtal
- Möjliggöra kontroll ftir att ftirutse och upptäcka awikelser
- Ge underlag ftir ftirbättrings- och utvecklingsarbete samt
- Ge allmänheten möjlighet till insyn

Av programmet framgår det att varje nåimnd senast i januari månad ska
sammanställa en årlig plan ftir när- och på vilket sätt, avtal och verksamhet
ska ftljas upp.

Bedömning
I utbildningsnåimndens uppftiljningsplan skall endast ingå de avtal som
tecknats av utbildningsnämnden. Ansvaret att ftilja upp avtal gällande
tjåinster som tecknats av kommunstyrelsen, som till exempel avtalet gällande
skolskjutsar och trafik inom omsorgsverksamheten, ftiljs upp på den nivå där
avtalet tecknats.
Utbildningsnämnden kan däremot bli tillfrågade att inkomma med underlag
till en sådan uppftiljning. Uppftiljningsplanen gäller endast tjänster, inte avtal
gällande inköp av varor.

Cl

Sg
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden antar Utb il dnings ncimndens
uppföljningsplanför upprt)$ning och insyn av verksamhet som utfors av
privata utövare 2020.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M),2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nåimndsledamot Anna-Karin Wallgren (S).

Beslut

Utbildningsnämnden antar Utbildningsndmndens uppfolj ningsplan rt)r
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utövare 2020

Exp:
Maria Sj ölund, kvalitetsutvecklare

I'W
sign Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s7 Dnr 201 9-000655 629

Projekt "Mentorer i våldsprevention" (MVP).
lnformation.

Sammanfattning
Johan Svedberg, Snäckebacksskolan, har inbjudits till utbildningsnämnden
ftir att informera kring "Mentorer i våldsprevention" (MVP i skolan).

"Mentorer i våldsprevention" (MVP) iir ett effektutvåirderat program ftir att
ftirebygga våld bland barn och unga. MVP grundades är 1993 av Jackson
Katz. Programmet åir manualbaserat och kommunövergripande.

Syftet är att ge eleverna verktyg till att tiinka och reflektera kring frågor om
våld, ftirvåintningar, normer och bemötande. MVP arbetar med begreppet
"Äskådaransats". Dvs att ingripa både ftlre, under och efter en situation.

Idag arbetar Snäckebacksskolan, Kallingeskolan, Fredriksbergsskolan och
Gymnasieskolan Knut Hahn med MVP. Samverkan sker med socialen.

Övergripande mål inom MVP;

- Öka medvetenheten om våld
- Utmana vedertagna norrner kring kön, relationer och våld
- Öppna ftir dialog
- Inspirera till ledarskap och åskådaringripanden

Avslutningsvis delgavs nämndsledamöterna Skolverkets utvåirdering från
2015-2017 som skett på uppdrag av Regeringen.

Behov finns av att ffi mer tid till att utöva denna verksamhet, så att fler kan
utbildas i MVP och att MVP kommer in på schemat.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M\2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nåimndsledamöterna Kajsa Svensson (M), Christer Stenström (M) och Rune
Kronkvist (S), samt ersättaren Martin Engelsjö (M).

Justgry'fiqes sign

\Yu'w Sö
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Johan Svedberg, Snäckebacksskolan

l*wö l6 Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Utbildningsnämnden

s8 Dnr 2019-000620 678

Uppdrag att utreda organisatoriska och kostnads-
mässiga möjligheter att flytta Träningsskolan till
tidigare Kuggebodaskolans och använda tidigare
Träningsskolans Iokaler till förskola. Redovisning.

Sammanfattning
På utbildningsnämndens uppdrag har kompletterande kostnadskalkyl ftir
omställning av Kuggebodaskolan till triiningsskola, samt att använda tidigare
lokaler till ftirskola, framtagits av Ulf Borgström, Utbildningsft)rvaltningen.

Bedömning
Enligt kostnadskalkylen för Kuggebodaskolans omställning till
tråiningsskola, beräknas investeringskostnaderna uppgå till 4 590 Tkr,
driftskostnaden till 2 678 Tkr, som belastar UN.

Kostnadsberäkning har även framtagits avseende TFK (Teknik fritid och
kultur) där investeringskostnad och driftskostnader medtagits.
Ny värmeanläggning uppges kosta 2 300 Tkr. Investeringskostnaderna
bedöms uppgå till 2 7 40 Tkr, driftskostnaderna till 21 0 Tkr.

Då det gäller fastigheten Friskyttevägen 6 och omställningen av lokal (tid.
Tråiningsskola) till ftirskola, bedöms investeringskostnaderna till 485 Tkr och
driftskostnaden till 1 790 Tkr.

I anslutning härtill informerade ftirvaltningschefen kring den vattenläcka
som omöj li ggi ort fortsatt verksamhet ftir Träningsskolan. Träningsskolans
verksamhet har delvis flyttats till Kallingeskolan, medan lokaler söks ftir
resterande elever på Träningsskolan.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden ställer sig positiv till
utbildningsftirvaltningens komplettering och ftireslår kommunstyrelsen att
anta förslaget med flytt av verksamheter och ge ekonomiska ramar ftir
omdisponering.
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Utbildningsnämnden

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
niimndsledamöterna Tony Holgersson (SD), Kajsa Svensson (M) och Anna-
Karin Wallgren (S), samt ersättaren Lars Sager (M).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar att ett tillägg görs till ftireslaget beslut
enligt ftiljande: "att hänsyn i kostnadsberäkningen tas till den akut
uppkomna vattenskadan".

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till utbildningsftirvaltningens
komplettering och ftireslår kommunstyrelsen att anta ftirslaget med flytt av
verksamheter och ge ekonomiska ramar ftir omdisponering,

samt att håinsyn i kostnadsberäkningen tas till den akut uppkomna
vattenskadan.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
Teknik Fritid Kultur (TFK) ftir kännedom

l,s6 l

Utdragsbestyrkande
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KOMMUN

Utbildningsnämnden

se Dnr 2019-000404 007

Beg om yttrande gällande Uppföljande granskning
gällande 2017 års revisionsgranskningar. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir framtaget ftirslag till yttrande
i vilket ftiljande anftirs;

"Revisorerna har gjort en uppftiljning av granskningar som genomftirdes
2017.I rapporten finns en sammanfattning av de iakttagelser och
rekommendationer som riktats till bland annat utbildningsnämnden. I
uppftiljningen bedömer man att utbildningsnämnden inte vidtagit tillräckliga
åtgåirder med anledning av de rekommendationer som gavs i 2017 ärs
rapport. Därmed anmodas nåimnden att lämna ett skriftligt yttrande senast 31
januari 2020.

Granskningens syfte var att bedöma om utbildningsnämnden arbetade
ändamålsenligt ftir att ftirdela resurser efter barn och elevers olika behov
samt om de hade en ändamålsenlig ftirdelningsmodell ftir bidrag till
fristående skolor.

Nedan finns de rekommendationer som delgavs utbildningsnämnden vid
2017 ärs granskning samt utbildningsnämndens svar efter granskningen:

Säkerställa att rektor har möjlighet att styra sin inre organisation, det vill säga
bland annat kunna anställa och råda över all personal under sig, i enlighet
med skollagen 2 kap. 10 $.

Nämnden tar beslut utifrån de underlag ochförslag somförvaltningschefen
presenterar på verksamhetsnivå. Underlagen på enhetsnivå är öppet redovisade vid
sammantrcidet ochfinns slvifiligt i underlaget till ntimnden. Fördelningvisas i
Itirartrithet per elev och andra resurser till skolan. Delegationsordningen har
således faljts.

Kommunenföfer lagen, vilket innebrir att rehorn ochförskolechefen beslutar om
sin enhets inre organisation och ansvararför attfördela resurser inom enheten
efter barnens och elevernas olikaJörutsdttningar och behov. Detta ger varje elev en
Iikvrirdighet som inte kan uppnås, enbart genom att medelfördelas till respektive
skola i enlighet med socioekonomiskafahoren Inrdttande av tjänster dr möjliga om
de inte p&verkar organisationens struktur. Så ar t ex kostpersonal och vaktmcistare
int e or gan i s e r ade ino m ut b il dn in gs - n rimnd e n ut an Te lm is ka förv al tn in gen.
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Skolledartjdnster cir på samma scitt undantagna då de påverkar
organisationsstrukturen. I den senaste översynen av ledningsstruHur (201 1-09-12)

faststdlldes att bitr. reHorer inte skafinnas i organisationen.

Utgå från ett dokumenterat underlag vid fiirdelning av resurser till
grundskolorna, samt dokumentera eventuella bedömningar och awäganden,
så att det tydligt kan utläsas på vilka grunder fiirdelningen sker.

Lag, 2014:458 Kapitel 2 $ I a anger att "Kommuner skafördela resurser till
utbildning inom skolvcisendet efter barnens och elevernas olikaförutsdttningar och
behov".

Kommuffillmdktige har 2017-06-21 beslutat att inte bifallareyisorernas begdran,
att riha anmdrlming mot utbildningsndmndens modellför resurstilldelning. Man
har dcirmedfaststdllt att utbildningsndmndens resursJördelning, överensstdmmer
med skollagen som jöreslviver att utbildningen ska vara likvardig. Det innebdr att
alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt
Iörande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egnaförutsdttningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens måL Lagen utgår
såledesfrån individers behov och inte grupper, klasser eller skolor.

Utifrån dessaforutsdttningar har Ronneby kommunfått beröm av skolinspektionen
(beslut 2016-05-24, rapport Dnr 400-2015:7 429) i granslvtingför den
dialogmodell som anvrinds i kommunen. Den innebcir att rehor överblickar elevers
behov och med utgångspunktfrån detta ciskar medel, anstdller personal och
organiserar sin verksamhet. Ingen modell fAr fr;rdelning kan, enl. vår uppfattning,
ersritta den genomarbetade bedömning av barns och elevers olikaförutsrittningar,
som ncirmast ansvarig rehor kan ge.

Eftersom den dokumentation som ligger till grundför denna bedömning innehåller
uppgifter om enskilda elever, rir den olcimpligför behandling i nrimnd. Nrimnden
har ddrförfaststdllt på vilka grunder resurstilldelning ska ske ochfattar beslut
b as er at på förs lag från verks amhe ten.

Regelbundet fiilja upp resursftirdelnings-modellen utifrån faktorer såsom
relationen mellan resurser och resultat.

Ndmnden följer upp resursforbrukningen varje månad. Resultat föf s upp mot målen

flera gånger om året enligt uppgjord plan. Koppling mellan resurstilldelning och
resultatfinns på skol- och gruppnivå men tir otydlig på individnivå. Ddremotfinns
ett påtagligt samband mellan enskilda elevers progression och respektive ldrares
kompetens. Elevernas utveckling mot målet är beroende av lcvaliteten på mötet
mellan lrirare och elev. Enligt skolforskare som John Hattie (Visible Learning,
201 0) är den enskilt viktigaste framgångsfahorn kvaliteten i mötet mellan elev och
ldrare.

Den modell som anvdnds vid resursfördelning anpassas fortlöpande.

Utdragsbestyrkande
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Säkerställa att resursftirdelningen till de fristående skolorna sker utifrån en
helhetsbedömning av elevernas behov, såväl i de kommunala som de fristående
skolorna.

Kommunen kommer att inleda diskussioner med defristående skolorna med
avsikten att åstadkomma tilldelning tillfriskolor baserat på samma grunder som i
kommunala skolor. Kommunen har enl. skollagen I0 kap $ 4I rätt till insyn i de
grundskolor somfinns i ldgeskommunen. Denna insyn kan uNecklas vidare, men dr
trots allt begrrinsad till vår egen kommun, Detfinns ingen möjlighet att granska
elever i andra kommuners fiistående grundskolor. "

Bedömning
"Sedan flera år tillbaka har utbildningsnämnden använt sig av den så kallade
dialogmodellen.Denna innebär att respektive rektor utifrån sina elevers antal och
individuella behov gör en bedömning och arbetar fram en önskad budget. Detta görs
tillsammans med berörd ekonom och verksamhetschef. Om behoven är större än
beräknad rambudget utmynnar detta i ett äskande. Samtliga budgetar sammanställs
och ett forslag läggs till utbildningsnämnden som i sin tur ftireslår en budget för
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Om dessa äskanden inte far gehör i
slutliga budgetbeslutet får respektive rektor åter igen budgetera om, utifrån de
ramar som tilldelats. Därefter tar utbildningsnämnden en internbudget. Det iir sedan

möjligt for forvaltningschef, enligt delegation, att omfordela i internbudgeten.

Vi ser många flordelar med denna typ av modell då den bygger på forutsättningen
att det är rektors identifierade behov hos eleverna som ska ligga till grund for
budgettilldelning. Problemet uppstår när de tilldelade ramarna från fullmäktige inte
motsvarar de behov som rektor identifierat hos eleverna och vad lagen ftireskriver.
Problemet blir då att omfiirdela beviljade medel till de enheter som har störst behov
men kan kompliceras av att inte någon enhet fatt sina behov tillgodosedda i
ramtilldelningen. Det är i denna situation som utbildningsfi)rvaltningen nu befinner
sig i till stora delar.

Det är önskvärt att kunna omfordela på väl dokumenterade principer till de enheter
som har elever med störst behov. Dock är vi nu i situationen att alla enheter har
elever med stora behov och den totala tilldelningen i budget räcker inte ftir att möta
behoven fullt ut. Vi ser dock att en tydligare ördelning av resurser utifrån
analyserade behov är önskvärt. Under hösten har verksamhetschefen for
grundskolan, berörd ekonom och forvaltningschef diskuterat möjligheten att
använda oss av socioekonomiska faktorer for att kunna åstadkomma detta önskade
läge. Kommunens ekonomichef har också deltagit i diskussionerna. Förhoppningen
är attvi under 2020 ska kunna ta fram en tydlig process innehållande principer och
mallar ftir resursfordelningen utifrån rådande fiirutsättningar. "

s6
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Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnåimnden ställer sig bakom detta ftirslag till yttrande
över revisionens granskningsrapport och antar det som sitt svar till
revisionen.

Deltar i debatten
Ordfiiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S)

Beslut

Utbildningsnåimnden ställer sig bakom detta ftjrslag till yttrande över
revisionens granskningsrapport och antar det som sitt svar till revisionen.

Revisionen

Exp:
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s10 Dnr 2020-000023 602

Kurser och konferenser januari 2020.

Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit till dagens
nämndssammanträde.

Deltar i debatten
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M)

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande
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s 11 Dnr 2020-000024 600

Aktuellt i verksamheten januari 2020.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad ref. till tidigare ftiredragning kring
träningsskolan och informerade kring den vattenskada som upptäckts i
nuvarande lokaler. Vattenskadan, som var mer omfattande än vad som ftirst
bedömdes, har medftirt att eleverna på tråiningsskolan varit tvungna flytta till
andra provisoriska lokaler.

Vidare informerade ftirvaltningschefen kring MBl-ftirhandling ang
arbetsbrist. Berörd personal matchas mot vakanser inom
utbildningsftirvaltningen och erbjuds tjåinst där som ett ftirsta steg.

Nattis lokaler anvtinds dagtid som ftirskola med anledning av nuvarande
platsbrist. Paviljong ft)r förskola övervägs vid Espedalsskolan då situationen
åir akut. Situationsplan och ritningar över byggnationen av Förskola
Skogsgården kommer att behandlas i utbildningsnåimnden mils 2020.

Deltar idebatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony Holgersson
(SD) och Christer Stenström (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch

Utdragsbestyrkande
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s12 Dnr 2020-000026 000

Delg ivn ingar jan uari 2020.

Sammanfattning
2018.192-047

Skolverket: Beslut godkänd redovisning statsbidrag Fritidshemssatsningen
2018-2019.

2018.200-047
Skolverket: Beslut redovisning statsbidrag mindre barngrupper ftirskolan
20t8-2019.

Beslut 2019:176
2018.300-047

Utredning ang Klass 4-6kvar pä
Saxemaraskolan.

2019.3-623
Tillsyn av skolskjutsar; Bergkvarabuss, kontroll november 2019.

2020.64-6t9
Skrivelse från Ronneby Kulturskolas personal med anledning av
budgetminskningen (2Mk).

Protokoll från Förvaltningssamverkansgruppens sammanträde 2019 -12-09.

Delgivningama har även exp digitalt till utbildningsniimnden.

Utdragsbestyrkande
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s13 Dnr 2020-000027 002

Delegationer januari 2020.

Sammanfattning
Av ftirvaltningschefen tagna delegationsbeslut 20 I 9 - | 0 - I 4---2020 -0 I -07,
samt Skolområde/verksamhetsområde Grundskola 20 1 9-05- 1 5-20 19-12-17
och Verksamhetsområde Gyv 201 9 -12-03--2020 -01 -23, cirkulerade under
nåimndssammanträdet

l*67;'lM I

Utdragsbestyrkande
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s14 Dnr 2020-000025 600

övrigt - Utbildningsnämnden januari 2020.

Sammanfattning
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) har efterfrågat ftirteckning över utsedda
fackliga ftireträdare som deltar vid utbildningsnämndens sammanträden. Ref
till Kommunallagens KapT $$10, 11.

Här framgår att"Företrddare for de anstrillda (personaljöretrcidare) utses

sdrskilt for varje ndmnd bland de anstrillda, i forsta hand bland dem som dr
ans t dll da inom nrimnde ns v er ks amhe t s omr åde.

Högst tre personalföretrddare och en ersättare fi)r var och en av dem/år
finnas fr;r varje ndmnd."
Kap 7 $ll "Personalföretrddarna utses av den eller de lokala
arbet stagaror ganis ationer som kommunen eller landstinget har
kollehivavtal med".

Framtaget ftirslag till reviderad ftirteckning över ledamöter/ersättare i
Förvaltningssamverkansgruppen (FSVG), kompletterad med ftirtydligande
gällande ordinarie/ersättare i UN, skickas åter till FSVG ftlr att där komma
överens om vilka som ska utses som ordinarie resp ersättare i UN; samt
revidering av antalet ersättare då kommunallagen anger en ersättare ftir var
och en av ordinarie representant.

I anslutning härtill delgav Sonja Stranne, Lärarft)rbundet, och Fredrika Ter-
Bosch Bjurek, Lärarnas Riksftirbund, presentation över resp fackligt ftirbund
(profes sionsftlrbund).

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) efterfrågade lägesrapport gällande
drogftirebyggande arbete i skolan med anledning av drogsituationen i
Ronneby.
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att BRÅ arbetar med informations-
insats till skolan. Förfrågan kommer att lyftas till Folkhälsosamordnaren
Sofie Ceder samt till kvalitetsteamet, Utbildningsförvaltningen. Diskussion
gällande droger på högstadier ftirs också i FSS; ett samarbete mellan skolan
och socialtjiinsten.

srgn
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Vidare framftrde 2:evice ordf Stefan Österhof (S) önskemål om att
ftirvaltningschefen får i uppdrag att se över konsekvenserna av en minskad
budget ftir bl a Ronneby Kulturskola.
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att risk- och konsekvensbeskriv-
ningar ingivits till Budgetberedningen. Dessa kommer att delges
utbildningsnämnden i samband med internbudget 2020.

I anslutning hänill informerade ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ang ärende
gällande Ronneby Kulturskolas omorganisation, vilken lyftes ur
dagordningen inftir dagens niimndssammanträde. Då beslut i åirendet ar taget
av Kommunfullmiiktige, gällande budgetneddragning med -2 Mkr, kommer
kulturskolans omorganisation till följd av beslutade neddragningar att ske
genom verkställighetsbeslut.

Förvaltningschefen har efterfrågat synpunkter från personalen på kommande
omorganisation av Kulturskolans verksamhet. Ingiven skrivelse från
personalen vid Ronneby Kulturskola har delgivits nämndsledamöterna.
Fortsatta diskussioner kommer att ske varefter verkställighetsbeslut fattas av
ftirvaltningschefen gällande den nya organisationen av verksamheten där.
MBl-ftirhandling sker i mitten av februari, varefter åirendet lyfts upp som
information på utbildningsnämnden tillsammans med de övriga
besparingarna.

Ordftiranden uppger att beslutsgången och hanteringen av kulturskolans
organisation har kontrollerats hos kommunledning, kommundirektör och
kommunjurist. Utbildningsnämnden, har som medskick till ftirvaltnings-
chefen, framftirt önskemål om att musikskolan ska finnas kvar.

Avslutningsvis informerade ordftiranden Äsa Evaldsson (M) kring den sk
"blöjdebatten". Dsn dom som figurerat i media, avsåg Värmdö kommun och
deras rätt att utdöma vite. Från SKR har nu besked kommit om att det i
dagsläget inte att det finns underlag ftir att rekommendera att kommunerna
ska ändra sina rutiner vad gäller tillhandahållande av blöjor i ftirskolan. Men
det finns naturligtvis skal att noga ftilja rättsutvecklingen.
Högsta ftirvaltningsdomstolen (HFD) har 2019-12-19 beslutat att inte
meddela prövningstillstånd. En kammarrätts dom är inte i sig prejudicerande.
I sammanhanget kan också noteras att den dåvarande länsrätten i Uppsala län
i ett mål om laglighetsprövning bedömt att beslut att inte tillhandahålla gratis
blöjor inte stred mot lag (mål nr 1045-09).

srgn Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

omorganisationen av Ronneby Kulturskola. Denne efterfrågar redovisning i
utbildningsniimnden om hur man tillåimpar den nya lagstiftningen inom
utbildningsftirvaltning och nämnd.

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att en verksamhetsövergripande
arbetsgrupp framtar ftirslag till hur Barnkonventionen och barnperspektivet
ska ingå i de beslutsunderlag som upprättas.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) lyfte fråga kring fastighetsunderhållet och
om detta ftirbättras ur utbildningsftirvaltningsns synpunkt (underhåll av
lekplatser etc).

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att vaktmästarresursen inte utökats,
varftir någon direkt ftirbättring inte skett gällande utbildningsftirvaltningens
underhållsbehov av fastigheter, lekplatser etc.

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S), Tony Holgersson (SD), Lars-
Olof Wretling (L) samt ersättarna Lars Sager (M) och Jonathan Glader (C).

Beslut

Förtydligande avseende fackliga ftireträdare (personalftireträdare) behandlas
ånyo vid nästa nämndssammanträde efter kompletteringar gällande ordinarie
resp ersättare i UN.

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Förvaltningschefen
Lärarftirbundet
Lärarnas Riksftirbund
Skolledarna
Förval tningssamverkans gruppen
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