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§ 73

Dnr 2018-000224 O41

Uppfôljning av budget 2018, Tertial

1.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för genomförd uppföljning av
budget Tertial l, som redovisar en prognos motsvarande -l3.7 Mkr. Av dessa
härrör 10 596 Tkr från grundskolans verksamhet och 2 444Tkr från förskolan.
På de centrala kontona ses ett färre antal kommunplacerade barn än beräknad
samt att kostnaderna till fristående enheter ökat mer än pro gnosticerat.
Tilläggsbeloppet för särskilda behov som utbetalas till fristående enheter har
också ökat liksom kostnaderna för företagshälsovården. I de kommentarer som
cheferna lyft för att förklara underskottet ses ökade elevvolymer, både i antal
men också att de som kommit och nu finns i verksamheten har stora behov.
Detta i samband med att andelen behöriga pedagoger i grundskolan sjunkit från
92,7% läsåret 2012-2013 till 76,4% läsåret 2017-2018 gör att skolledarna måste
sätta in extra personal för att kunna ge barnen och eleverna det de har rätt till
samt en fungerande verksamhet.

Cheferna har gjort stora insatser för

nå en budget i balans. Bland annat
genom att inte ersätta personal som slutat, inte sätta in vikarier samt avslutat
anställningar för visstidsanställd personal. Anställningsprövningar och tydligare
månatliga uppföljningar med resp ekonom har också införts fr o rn februari, men
tyvärr har någon prognos ännu inte kunnat nås som visar på en budget i balans.
att

Förvaltningschef Tobias Ekblad har på utbildningsnämndens uppdrag framtagit
förslag på åtgärdslista för att nå en budget i balans, vilken denne redogjorde för.
Föreslagna åtgärder som anställningsstopp, uppsägning av avtal, omfördelning
av IT-satsning 1:1, stopp för kompetensutveckling, revidering av maxtaxa och
avveckling av Nattis skulle totalt ge en summa på 14 382 Tkr. Risker och

konsekvenser delgavs.

Förslag

till

beslut

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden

Justerandes sign

att

med omedelbar verkan.

l.

Införa anställningsstopp

2.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela resterande
medel gällande SFI/Hermods till grundskolans verksamhet.
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3.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela kvarvarande
medel för IT-satsningen l:l, till förskolans och grundskolans verksamheter.

4. Införa stopp för alla extern

kompetensutveckling och konferenser

verkan.

med omedelbar

5.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
gällande förordning SFS200l:l60.

6.

Avveckla verksamheten ”Nattis” med omedelbar verkan.

7.

Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att åska medel motsvarande
prognosticerat underskott. I dagsläget är det l3 727 tkr. Dock, viktigt att känna till

att

införa

maxtaxan enligt

är att sökta statsbidrag i stor utsträckning ännu inte meddelats om beviljande.
Detta kan påverka budgeten både i positiv och negativ riktning.
8.

Ge förvaltningschef, tillsammans med verksamhetsansvariga, uppdrag att hitta fler
i

åtgärder för att nå en budget

i

balans.

Förvaltningschef Tobias Ekblad föreslår

att

tilläggsanslag begärs (p.7).

Deltar 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), nämndsledamöterna Lars Sager (M),
Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V) och Magnus Stridh (SD), samt ersättaren
Martin Engelsj ö.
I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth F örberg (M) yrkar bifall i enlighet med förvaltningschefens förslag gällande tilläggsäskande, samt att förvaltningschefens skrivelse
och utdrag från presentation gällande risker och konsekvenser närsluts

protokollet.

2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till förslag
samt att förvaltningschefens skrivelse bifogas.

om tilläggsäskande

Nämndsledamot Lars Sager (M) yrkar bifall till förslag om tilläggsäskande.
Nämndsledamot Lova Necksten (MP) yrkar bifall till förslag om
tilläggsäskande.
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Nänmdsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall på föreliggande
och p.7; avslag på p.

l,

3-6 och

Nämndsledamot Magnus

Stridh (SD) yrkar bifall

Propositionsordning
Ordföranden Lennarth F ôrberg (M)

ställer

utbildningsnämnden kan besluta i enlighet

frågan

till

tilläggsäskandet.

till

ledamöterna om

med p. 2 och p.7.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden

med p. 2 och p.

förslag enligt p. 2

8.

bifallit

föreslagna åtgärder i enlighet

7.

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller förslag enligt p. 2 om att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att omfördela resterande medel för SFI/Hermods
till

grundskolans verksamhet.

Utbildningsnämnden bifaller förslag enligt p. 7 om att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att äska medel motsvarande prognosticerat
underskott. I dagsläget är det 13 727 Tkr. Dock, viktigt att känna till är att
sökta statsbidrag i stor utsträckning ännu inte meddelats om beviljande. Detta
kan påverka budgeten både i positiv och negativ riktning.
Förvaltningschefens skrivelse samt utdrag från presentation gällande Risker och
konsekvenser ska närslutas protokollet vid expediering.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch
Ekonomienheten
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§ 74

Dnr 2018-000177 139

Begäran om yttrande ôver Motion frân
kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD)
angàende integrationsplikt. Fôrslag.
Sammanfattning

KF -ledamoten Christer Leksell (SD) har
1.

Att Fullmäktige beslutar

förslag

till

arbetssätt

Landskronas förslag
2.

Att ge berörd

i

att

en motion

till

fullmäktige fôrslagit:

ge berörd nämnd i uppdrag

integrationsfrågan

till

i

i

enlighet

med

utreda och ta fram
Vellinges och
att

integrationsplikt.

nämnd i uppdrag att införa ett prov för alla kursdeltagare i

samhällsorientering, för att säkerställa
utbildningen hållit godtagbar kvalitet.

att

uppställda mål nåtts samt

att

Att ge berörd nämnd i uppdrag att säkerställa att kursdeltagare i SFI efter
genomförd språkutbildning genomför ett godkänt prov i svenska språket för
kvalitetssäkra SFI-utbildningen.
3.

4.

Att ge berörd

att

nämnd i uppdrag att informera alla nyanlända om att

underkända prov enligt ovan kan leda till indragna bidrag.

Kommunfullmäktige har 2018-01-25 (Dnr 2017-000761 139) genom
kommunkansliet begärt in utbildningsnämndens yttrande över förslagen i
motionen som berör utbildningsförvaltningens verksamhet, vilka är punkterna 24 enligt ovan.

Bedömning
Att ge berörd

nämnd i uppdrag att införa ett prov för alla kursdeltagare i

samhällsorientering, för

att

säkerställa att uppställda

utbildningen hållit godtagbar kvalitet.
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~
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Utbildningsförvaltningens svar:

och komplext att utforma ett kunskapstest som är både
och kvalitativt på så många språk som samhällsorienteringen bedrivs
på. För närvarande genomförs samhällsorienteringen i Ronneby kommun på
närmare 20 olika språk.
Det

är omfattande

säkerställt

Utifrån lagstiftning och resurser är det därför inte aktuellt att ta fram ett prov
enbart här i Blekinge. Det är istället en fråga som bör drivas nationellt. Ronneby
kommun är med i ett nationellt projekt som arbetar med att ta fram en nationell
utbildning för samhällskommunikatörer (MILSA). I det arbetet lyfter
kommunens representant alla typer av kvalitetsfrågor, däribland frågan om att
skapa ett nationellt, kvalitetssäkrat kunskapstest.

Att ge berörd nämnd i uppdrag att säkerställa att kursdeltagare i SFI efter
genomförd språkutbildning genomför ett godkänt prov i svenska språket för
kvalitetssäkra SFI-utbildningen.

att

Utbildningsförvaltningens svar:

Det finns redan ett nationellt slutprov på SFI som tillsammans med övrig
bedömning på kursen i sin helhet ligger till grund för slutbedömningen av
kursen. Den bedömningen leder därefter till ett slutbetyg, utifrån en fastställd
betygsskala. Målet med utbildningen är att alla ska nå godkänt betyg, därför
läser också eleverna olika lång tid på SFI.
Att ge berörd

nämnd i uppdrag att informera alla nyanlända om att underkända

prov enligt ovan kan leda till indragna bidrag.
Utbildningsförvaltningens svar:

SFI och samhällsorienteringen är aktiviteter som ligger inom ramen för
en person är inskriven i etableringspro grammet och
etableringspro grammet.
uppbär försörjningsstöd riskerar personen att förlora sin ersättning om villkoren

Om

i

överenskommelsen

bryts.

Efter det att motionen skrevs har kraven höjts och tydliggj orts. De nya villkoren
började gälla den l januari 2018. Nedan följer ett exempel på vad det nya
regelverket innebär:

Justerandes sign

h

~

'

I‘

\k

¿al

‘ml

Utdragsbestyrkande

l

l

~
~~
~
i

RONNEBY

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

9(39)

201 8-05-1 7

Utbildningsnämnden

Vad innebär det att kraven på individen tydliggörs?
Den som är inskriven i etableringsprogrammet ska omfattas av ett
åtgärdssystem, liksom andra arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska

program. Det innebär att deltagarna kan varnas
ersättning under en kortare eller längre tid.

Förslag

eller stängas

av från sin

beslut

till

Föreslås att utbildningsnämnden antar detta yttrande
detta yrkar avslag på motionen.

som

sitt

eget och

genom

Deltar debatten
i

I

debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar bifall
tj

änstemannaförslaget

i

om att motionen avslås.

Nämndsledamot Magnus

enlighet

Stridh (SD) yrkar bifall

till

Magnus

Stridh (SD).

med

motionen angående

integrationsplikt.

Propositionsordning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan till ledamöterna om
utbildningsnämnden bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande
motionen avslås.

om att

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) yrkande.
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan till ledamöterna om
utbildningsnämnden bifaller nämndsledamot Magnus Stridhs (SD) yrkande
att bifalla motionen.

om

Ordföranden finner att utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Magnus
Stridhs (SD) yrkande.

Justerandes signr
"x

¿S

U?

Utdragsbestyrkande

l

l

~~

lidelse»

§()A1|\EI£\:£_t\1l';'R'A'DESPROTOKOLL

Ilëg

Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande
motionen avslås i enlighet med tjänstemannaförslaget.

Exp:

Kommunstyrelsen
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
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§ 75

Dnr 2018-000210 619

frân Norlandia Förskolor AB om
och rätt till att bedriva fristående förskola
kommun. Förslag.

Ansôkan

godkännande
Ronneby
i

Sammanfattning

Enligt Skollagen (2010:800) är det den kommun där Verksamheten ska bedrivas
ska godkänna den fristående förskolan. Beslutet ska avse en viss förskoleenhet.

som

Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten.
Huvudregeln är att en kommun bara ska godkänna och ge bidrag till huvudmannen

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.
för

Kommunen är skyldig att lämna bidrag till en fristående förskola som u
ovanstående kvalitetskrav.

ller

Norlandia Förskolor AB, 556729-3765, har 2018-04-10 inkommit med ansökan
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola i Ronneby kommun,
Kalleberga/Kallinge. Startdatum kommer att meddelas senare pga att frågan om
markanvisning och förskolans läge inte är klart i dagsläget.

om

Bedömning

Ärendet avser nybyggnation av förskola med 10/ 12 avdelningar för 100/125 barn i
anvisat detaljplaneområde Kalleberga i södra Kallinge alt. annan plats i Kallinge.
Förskolan ska bedrivas i nybyggda och för ändamålet funktionella lokaler. Förskolan

kommer att ha ett tillagningskök.

Ansökan har föregåtts av kontakter med representanter för företaget och efter att
ansökan kommit in av samtal med projektledare Christina Nylund- Karlsson.
Ansökan följ er kommunens instruktion för start av enskild förskola i de delar som
gäller frågor

förutom bygglovshandlingar

läge.
I

de diskussioner som

sin vilj a att samarbeta

mm kopplat

,gl

'enl

förskolans byggnation och

med Norlandia Förskolor AB har representanter uttryckt
avseende de krav som kommunen ställer vad gäller taxan,

förts

avgiftshantering och inskrivningsförfarande.
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Verksamhetens pedagogiska inriktning och profil framgår av handlingar från
Norlandia. Företaget driver f.n. 54 förskolor i Sverige från Falun till Vellinge

kommuner.

Ansökan ger ett genomarbetat och kvalitetsmässigt

gott intryck.

Se bil. handlingar i ärendet.

Ansökan behöver i

detta skede, ges ett förhandsbesked, då Vissa handlingar ännu
kan uppvisas av naturliga skäl, då ärendet är beroende av en process med
markanvisning och bygglov. De handlingar som saknas i detta läge är förutom
inte

markanvisningsavtal

med Ronneby kommun;

l.

Kopia på godkänt bygglov

2.

Kopia på anmälan

3.

om livsmedelsanläggning
Kopia på anmälan om lokal för undervisning

4.

Redogörelse för brandskydd

5.

Redovisning av ledningspersonal

inkl. registerutdrag

på personnivå.

Ärendets fortsatta hantering är avhängigt byggprocessen med markanvisning

i

Ronneby kommun.
Förslag

beslut
Utbildningsnämnden
till

ge

positivt villkorat förhandsbesked

Norlandia
Förskolor AB, vilket innebär att ett godkännande träder i kraft först när och under
villkor av att nödvändiga handlingar enligt p 1-5 ovan redovisats för
utbildningsnämnden. Det villkorade förhandsbeskedet föreslås gälla i 6 månader från
det att beslutsdatum i nämnden vinner laga kraft.
föreslås

ett

till

Deltar 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 Erik Ohlson (V)
och Lars Sager (M), samt ersättarna Helene Fogelberg (M) och Jonatan Glader
I

(C)-

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall

förhandsbeskedet förlängs från 6 månader

Justerandes sign

till

till

förslaget

9 månader.

Utdragsbestyrkande

och föreslår

att
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~~
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l

:e

vice ordf Tim Svanberg (C) yrkar bifall

till

2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall

föreliggande förslag.

till

föreliggande förslag.

Beslut
Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag om att ge ett positivt villkorat
förhandsbesked till Norlandia Förskolor AB, vilket innebär att ett godkännande
träder i kraft först när och under villkor av att nödvändiga handlingar enligt p 1-5
ovan redovisats för utbildningsnämnden. Det villkorade förhandsbeskedet gäller i 9

månader från

det

att

beslutsdatum i nämnden vinner laga kraft.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Inger Hjort, bitr Fch
Norlandia Förskolor AB
Miljö och Bygg FK
Tekniska Förvaltningen FK

Justerandes sign

Ç
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§ 76

Dnr 2018-000213 214

Samråd avseende Förslag till
Ronneby kommun. Förslag.

detaljplan för kv. Axel,

Sammanfattning
Miljö- och

Byggnadsnämnden ger möjlighet till samråd gällande

detaljplan för kvarteret Axel.
Hjort anförs följande;

I

förslag till
yttrande framtaget av bitr förvaltningschef Inger

”Planarkitekt Peter Robertsson och Stadsarkitekt Helena Revelj presenterar ett
väl genomarbetat förslag till detaljplan för det kvarter där Ronneby läkarstation

fanns fram till byggnation av Ronneby hälsocenter. Syftet med detaljplanen är
att möjliggöra fler typer av markanvändningar än vad gällande plan medger.
Detta för att ett centralt beläget kvarter kan nyttjas mer flexibelt över en längre
tidsperiod. Kvarteret ligger nära Stadshuset.

dagsläget kan utbildningsnämnden endast se en möjlig användning av delar av
lokalerna för administrativa behov beroende pä Stadshusets trångboddhet. Vi
kan inte se att lokalerna och tomtens begränsningar kan ge utrymme för
exempelvis förskola eller skola. En träffpunkt av karaktären ”öppen förskola”
skulle kunna rymmas i lokalerna.
I

Utbildningsnämnden har inget ett erinra mot detaljplanen utan ser förslaget från
arkitekterna som väl genomarbetat och med hänsyn till den historiska platsens

betydelse för Ronneby stad.

”

Fërslag

till

förlag

remiss för ändrad detaljplan avs. kvarteret Axel.

beslut
Fôreslâs att Utbildningsnämnden
till

ställer sig

bakom ovan yttrande avseende

Beslut
Utbildningsnämnden
för ändrad detaljplan

Justerandes sign
v”:

u

(- x

ÂÏÊ/
‚

l

tål

ställer sig

bakom ovan yttrande avseende förlag till remiss

avs. kvarteret Axel.

Utdragsbestyrkande

l
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Exp:
Miljö- och Byggnadsnämden
Inger Hjort, bitr Fch

Justerandes sign
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Dnr 2018-000225 612

§ 77

gymnasieorganisation; program och inriktningar
läsåret 2018-2019 för gymnasieskolan. Förslag.

Prel.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för förslag till preliminär
organisation för Gymnasieskolan Knut Hahn (GKH), Sjöarpsskolan
(Gymnasiesärskolan) samt Blekinge Naturbruksgymnasium avseende läsåret
201 8-201 9.

Bedömning
Inför antagningsprocessen till läsåret 2018-2019 ska beslut tas
gäller program och inriktningar.

vad

Förslag

till

om organisation

beslut

Med utgångspunkt från den pågående antagningen och organisation innevarande
läsår, 2017-2018, förslås utbildningsnämnden besluta om föreliggande förslag
till

preliminära organisation för ovanstående gymnasieskolor för kommande

läspr 2018-2019.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg
(C) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M)
och Erik Ohlson (V), tj änstgörande ersättare Johnny Håkansson, samt ersättarna
Margareta Håkansson (RP) och Martin Engelsj ô (M).
I

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag till preliminär organisation
för Gymnasieskolan Knut Han (GKH), Sjövarpsskolan (Gymnasiesärskolan)
samt Blekinge Naturbruksgymnasium avseende läsåret 2018-2019.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Ronny Mattson, Skolområdeschef GyV

GyV Skolområde

Justerandes

sign*
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Dnr 2018-000226 001

§ 78

Fërslag tiII ändrad undervisningsorganisation Backarydoch Hallabroskolorna.
Sammanfattning
Skolomrâdeschef Ingela Berg redogjorde för förslag till ändrad
undervisningsorganisation i Backaryd- och Hallabroskoloma. I
förslagsskrivelsen gällande säkerställande av en likvärdig skola för alla elever
inom skolorna i Backaryd, Hallabro och Eringsboda läsåret 2018-2019, anförs
följ ande:

”Under innevarande läsår har flera lärare av olika skäl slutat på
Backarydsskolan. Sedan september/oktober har rektor annonserat för att kunna
rekrytera nya lärare till skolan. Rektor har lyckats rekrytera två nyutbildade
lärare

till

lågstadiet,

men inga till mellanstadiet.

Inför läsåret 2018/2019 så finns det ingen behörig
kan undervisa årskurs 5 och 6 på Backarydskolan.

eller

obehörig personal

som

I kommande årskurs 5 är elevantalet nio elever varav åtta elever är
nyanlända/annat modersmål än svenska.
I kommande årskurs 6 är det sju elever, varav fyra är nyanlända/ annat
modersmål än svenska.

Nuläget - förslag till hantering
behöriga lärare inte kan rekryteras till mellanstadiet på Backarydsskolan
läsåret 2018/2019 behövs en tillfällig lösning för att garantera en likvärdig

Om

skola.

Rektor föreslår följ ande lösning som innefattar Backarydskolan, Hallabroskolan
och Eringsbodaskolan. Eleverna i årskurs 5 och årskurs 6 i Backarydskolan
fördelas till Hallabroskolan och Eringsbodaskolan inför hösten 2018. Elever
som bor i Backaryd med omnejd placeras i Hallabroskolan och placeringen är
grundad på närhetsprincipen. Restiden kommer inte att överstiga riktlinj en på 60
minuter. Eleverna som placeras i Eringsbodaskolan, är elever som redan idag
bussas ifrån Ronneby/Kallinge. På Hallabroskolan och Eringsbodaskolan finns
det behörig personal som kan undervisa eleverna med stöd av en klassresurs.
Förslaget är kommunicerat med föräldrarådens ordförande och på
arbetsplatsträffar med personal på berörda skolor. Förslaget lyfts i föräldraråden
den 7 maj och i skolområdets samverkansgrupp den 28 maj.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÁDESPROTOKOLL

19(39)

2018-05-17

Utbildningsnämnden

Vidare redogjorde Skolområdeschef Ingela Berg för fördelar och nackdelar med
förslaget

till

omorganisation.

Fördelar:

Likvärdig skola för alla elever, det

vill

säga med behöriga lärare.

Ökad möjlighet till integration, då skolorna får en jämnare fördelning mellan
elever med svenska som modersmål och elever med annat modersmål.
o

Klasslärare arbetar

i

team, fördelat på obehörig personal och behöriga

lärare.

En elevassistent kan stödja ﬂera elever i behov av särskilt stöd, då eleverna
kommer att gå i samma klass.
Utökade möjligheter

till

att

arbeta i A-form.

Två lärartj änster i Backarysskolan tillsätts
o

inte.

Ingen stôrre skillnad på skolskjutskostnaderna.
Skolinspektionen har påpekat stora brister på skolbiblioteken.
Konferensrummet i Backarydsskolans källare blir med föreslagen elevtlytt
tillgänglig och kan användas som ett tillfälligt skolbibliotek till alla skolorna
i Backaryd, Eringsboda och Hallabro.

Nackdelar:

Stôrre klasser i Eringsboda och Hallabro. Detta kan lösas genom ökad
personaltäthet, t ex resursperson med arabiska som modersmål.

o

Längre restid för eleverna.

Förslag

beslut
Utbildningsnämnden
till

om behöriga lärare inte kan rekryteras

föreslås besluta att

Backarydsskolan läsåret 2018/2019, så fördelas Backarydsskolans elever i
årskurs 5 och 6 tillfälligt mellan Hallabroskolan och Eringsbodaskolan för att
likvärdig utbildning med behöriga lärare ska kunna säkerställas.
till

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 1:e vice ordf Tim Svanberg
(M) och 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema Lova Necksten
(MP), Silke Jacob (C), Lars Sager (M) och Stefan Österhof (S), samt ersättaren
Jonatan Glader (C).
l

Justerandes sign

tal

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall
1:e vice ordf Tim

till tj änstemannaförslaget.

Svanberg (C) yrkar

att förvaltningen till nästa sammanträde i
juni månad presenterar ett alternativt förslag på lösning av situationen där
samtliga årskurser blir kvar på Backarydsskolan. Dvs att ärendet återremitteras.

Ordföranden Lennarth F örberg (M) och nämndsledamot Silke Jacob (C) yrkar
bifall till 1:e vice ordf Tim Svanbergs (C) förslagsyrkande.

Nämndsledamot Stefan Österhof (S) yrkar bifall på 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S) yrkande.

Propositionsordning 1
Ordföranden Lennarth F örberg (M)

fatta beslut

ställer frågan om utbildningsnämnden ska
idag eller om ärendet ska återremitteras.

Ordföranden finner att utbildningsnämnden beslutat

att

återremitteras.

ärendet ska

Omröstning begärs.

Propositionsordning 2
Ordföranden Lennarth F örberg (M)
fatta beslut

idag eller

ställer frågan om utbildningsnämnden ska
om ärendet ska återremitteras mot varandra.

De ledamöter som anser att ärendet ska avgöras idag röstar ja, de som anser att
ärendet ska återremitteras i enlighet med 1:e vice ordf Tim Svanbergs (C)

yrkande, röstar nej.

Beslutande

Ja

Nej

Lennarth Förberg (M)
Christer Stenström

(M)

Lars Sager (M)

Tim Svanberg,

><><!><><><><

ordf. (C)

Silke Jacob (C)

Kenth Carlsson (M)
J an-Eric

tj g.ers.

Wildros 2:e vice ordf (S)

Justerandes sign

~

X
Utdragsbestyrkande
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i

I
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Stefan Ôsterhof (S)

Johnny Håkansson

(S)

tj g.ers

Tina Lindqvist (S)
><><><><><><

Rune Kronkvist (S)
Kent Karlsson (M)

tj g.ers

Erik Ohlson (V)

Magnus

Stridh (SD)

><

Linda Johansson (SD)

><

Omrëstningsresultat
Omröstningsresultatet blir 7 ja-röster och 8 nej-rôster.

Beslut
Utbildningsnämnden har

efter

omröstning beslutat bifalla återremiss.

Utbildningsförvaltningen ska till nästa sammanträde i juni månad presentera ett
alternativt förslag på lösning av situationen, där samtliga årskurser blir kvar på
Backarydsskolan.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Ingela Berg, Skolområdeschef Kallinge
Karolina Gustafsson, rektor Hallabro-, Backaryd-, Eringsbodaskoloma.

Justerandes sign

~
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Dnr 2018-000215 624

§ 79

Fastställande av Kvalitetsledningssystem för elevhälsan

Ronneby kommun 2018 - Elevhälsans medicinska

i

insats.

Sammanfattning
Verksamhetschefen för EMI, Bodil Östgård, har lagt förslag till förändringar i
kvalitetsledningssystemet för elevhälsans medicinska insatser i Ronneby

kommun.

Utbildningsnämnden är formellt ansvarig som vårdgivare för

EMI och ska

annat beslutas. Dokumentet ska
vid behov.
kompletteras
levade dokument och fortlöpande

fastställa kvalitetsledningssystemet att gälla tills

vara

ett

Bedömning

Ledningssystemet beskriver vad som ska göras (SOSFS201 1 :9) Förändringarna
består i att dokumentet är mycket mer utförligt än tidigare. Lagstiftning och
elevhälsan beskrivs.
I

anslutning härtill informerade Verksamhetschef Bodil Östgård kort kring ny

metodhandbok.

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden

Förslag

till

elevhälsans medicinska insatser

i

fastställer kvalitetsledningssystem for

Ronneby kommun.

Deltar debatten
i

I

debatten deltar Erik Ohlson (V).

Yrkanden

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att ledningssystemet ska revideras minst
en gång per mandatperiod.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Beslut
Utbildningsnämnden fastställer kvalitetsledningssystem för elevhälsans
medicinska insatser i Ronneby kommun fr 0 läsâret 2018-2019.

m

Ledningssystemet ska revideras minst en gång per mandatperiod.

Exp:
Bodil Östgård, verksamhetschef EMI

Justerandes sign
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§ 80

Dnr 2018-000223 624

Basprogram

fôr Skolhälsovården
läsåret 2017-2018. Förslag.

i

Ronneby kommun

Sammanfattning
Bodil Östgård, verksamhetschef för EMI, har framtagit förslag till fastställande
av basprogram för elevhälsans medicinska insatser att gälla fr 0 läsåret 20182019. Samråd har skett med medicinskt ansvarig Skolsköterska, Skolläkare samt
skolsköterskegruppen.

m

Det nya basprogrammet följ er till stor del den ”Vägledning för elevhälsan” som
Skolverket och Socialstyrelsen gemensamt gett ut. Där rekommenderas ett
hälsosamtal per stadium. Förändringar jmf med nuvarande baspro gram delgavs.
Utbildningsnämnden är formellt ansvarig som vårdgivare för Elevhälsans
Medicinska Insats, EMI, och ska fastställa basprogram som erbjuds alla elever i
den kommunala skolan fr.0.m. förskoleklass -t o gymnasiet. Baspro grammet
gäller fortlöpande

tills

nämnden

fattar

m

annat beslut.

att man i förskoleklass ska lägga fokus på
svårigheter då det gäller socialt samspel, koncentration, uppmärksamhet,

Ronneby har lagt till

o

mm

impulskontroll
Hälsosamtalet i åk 6 har plockats bort.
Besöket i årskurs 7 koncentreras till att lära känna eleven.
Kontroll av färgseende byter plats från åk l gymnasiet till åk

Förslag till beslut
F öreslås att Utbildningsnämnden

fastställer

8.

baspro gram enligt förslaget.

Deltar debatten
i

debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema Lova
Necksten (MP), Lars Sager (M), Erik Ohlson (V) och Silke Jacob (C).
I

Justerandes sign
Lai
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w
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Beslut
Utbildningsnämnden
Insatser fr 0

fastställer

Baspro gram för Elevhälsans Medicinska

m läsâret 2018-2019.

Exp:
Bodil Östgård, Verksamhetschef EMI
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Dnr 2018-000230 600

§ 81

Presentation av LUPP-enkäten 2018. Information.
Sammanfattning
Folkhälsosamordnare Soﬁe Ceder redogjorde för lokal uppföljning av
ungdomspolitiken (LUPP) 2017; som innehåller frågor om ungas syn på fritid,
skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete.
Jämförelse med tidigare genomförda LUPP-enkäter har gjorts i framtagen
rapport och avser året 2012.
De områden som i LUPP-undersökningen framkommit behöver analyseras
närmare är fritid, hälsa och trygghet.
sammanställd svarsstatistik från resp område (skola, trygghet, hälsa samt
framtid och arbete) genomgicks och kommenterades. Förslag till åtgärder
gällande resp område delgavs nämndsledamöterna.
Ett övergripande dokument över LUPP-resultat kommer att sammanställas och
behandlas i Kommunfullmäktige. Åtgärdsförslagen kommer senare att ingå i
olika måldokument.

Deltar debatten
I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Lars Sager (M), Lova Necksten (MP), Erik
Ohlson (V) och Christer Stenström (M), samt tjänstgörande ersättaren J ohrmy
Håkansson (S).
i

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare

Justerandes sign
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§ 82

Dnr 2018-000247 O41

Projekt Slättagârdsskolan
Förslag.

-

Fortsatt finansiering 2018.

Sammanfattning
Rektor Johanna Löfdahl, Slättagårdsskolan, informerade inledningsvis kring
Projekt Samverkan Skola - Socialtjänst. Projektet har pågått i snart två år. Ett
minskat antal orosanmälningar kan ses sedan projektet startade.

Kommunstyrelsen beviljade projektmedel
03 (§157 - Dnr 2016—OO0247.701).
Projektets syfte är att F-6 skolan

i

till

Kallinge,

med uttalat syfte enl. proj ektbeskrivningen;

Tidigt upptäcka barn i riskzon
Stärka/ stödja skolans personal

i

”Projekt Slättagårdsskolan” 2016-05-

samverkan med socialtjänsten arbetar

genom metodutveckling
genom aktiva insatser

Stärka/ stödj a barn och föräldrar

professioner

Öka och förbättra samverkan mellan skolans och socialtjänstens
i

avsikt att höja kvaliteten

i

båda verksamheterna.

Projektet skulle enl. plan utvärderas och återrapporteras senast i maj/juni 2018.
Utvärderingen kommer att ske genom Linnéuniversitetet, som en kvalitativ analys,
men kan inte genomföras inom önskad tidsram. Rapporteringen beräknas kunna ske
i

september 2018.

av detta vill utbildningsnämnden i samråd med socialnämnden begära
av projekt Slättagårdsskolan hösten 2018. I det fall
utvärderingen visar positiva effekter i önskad riktning, kommer frågan om den
fortsatta organisationen att kunna behandlas i budgetberedningen för 2019.
Till följd

fortsatt finansiering

Den uppskattade kostnaden för hösten 2018 uppgår för utbildningsnämnden

till

45 5Tkr. Personalkostnad för projektledning och Socialpedagog utgör huvuddelen av
de medel som föreslås äskas av kommunstyrelsen.

Förslag

F öreslås

till

att

beslut

utbildningsnämnden, av kommunstyrelsen, begär finansiering av
- 2018-12-31 med
455Tkr

”Projekt Slättagårdsskolan” för perioden 2018-07-01

Justerandes sign
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Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric
(S), nämndsledamötema Christer Stenström (M) och Erik Ohlson (V).

Wildros

Beslut
Utbildningsnämnden, begär av kommunstyrelsen, finansiering av "Proj ekt
Slättagårdsskolan” för perioden 2018-O7-O1 - 2018-12-31 med 455 Tkr.

Exp;

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch

Inger Hjort, bitr F ch
Johanna Löfdahl, rektor Slättagârdsskolan

Socialnämnden

Justerandes sign

up
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Utbildningsnämnden

Dnr 2018-000250 600

§ 83

Rutiner för skolval

-

Skolbyte nuläge. Förslag.

Sammanfattning
Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till riktlinj er för
skolbyte inom grundskolan inför läsåret 2019-2020. Förslaget är att
skolområdescheferna samarbetar vid fördelning av lediga skolplatser genom att

arbeta efter framtagna riktlinj er, Vilka föreslås fastställas av
utbildningsnämnden. I förslaget anförs följ ande;

”Huvudregeln är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där
elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå, 10 kap. 30 § SkolL. Skulle den
ônskade placeringen medföra att en annan elevs berättigade krav på placering
vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven
vid en annan skolenhet inom sin grundskola.
övrigt får kommunen frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den
önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen, eller det är nödvändigt med hänsyn till övriga
elevers trygghet och studiero. Den senare placeringen gäller omedelbart om inte
annat beslutas. Har en elev blivit placerad vid en av den egna kommuns
skolenheter har eleven rätt att gå kvar där om inte annat följer av ovanstående
stycke, 10 kap. 31 § SkolL. Detta gäller även elev som tagits emot i
förskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning vid samma skolenhet.

I

Kommunen har genom sitt skolskjutsreglemente fastställt upptagningsområden till
grundskolorna och avstånd för de olika stadiema.

Enligt nuvarande delegationsordning är det skolområdeschef som tar beslut
placering vid skolenhet inom sitt skolområde.

10.4

Beslut om placering vid skolenhet.
Delegationen omfattar inte sådana beslut där
_
elex ei omplacexas till
redan skolplacexade
suman skolenhet med stöd at' 10 kap. 30 § l st.
SL.
_

_

_

_

_

_

_„

SL

10:

30

.

Beslut enligt
1° k“? 3° 9 1
st. âröverklag'
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Utbildningsnämnden

Nuläget - förslag till hantering

Som en följd av den pressade situation grundskolan upplever, sedan några år
tillbaka, med platsbrist skolorna och skolskjutsning till skolor utanför tätorten
i

uppstår

ett

dilemma.

När platser blir lediga i grundskolorna - vilka principer och riktlinjer ska
skolområdeschefema arbeta

efter när

de erbjuder platser?

Delegationsordningen ger utrymme för skolområdeschef att fatta beslut
placering vid skolenhet inom det egna skolområdet.

om

Förslaget är att skolområdescheferna samarbetar vid fördelning av lediga skolplatser
genom att arbeta efter följ ande riktlinjer. Dessa ska fastställas av
utbildningsnämnden, för att kunna motivera besluten vid ett ev. överklagande.

Elever

1.

som

flyttat

inom kommunen, men utanför skolans

upptagningsområde
2.

Syskonförtur -F-3/F-6

3.

Närhetsprincipen

4.

Ansökningsdatum

Utbildningsförvaltningen återkommer med förslag till rutin för skolval inför
kommande läsår 2019-2020 då E-tjänsten via IST tas i bru .”

Förslag

beslut
Utbildningsnämnden
till

föreslås fastställa
inför läsåret 18/19 att gälla omgående.

ovan riktlinj er för skolbyte inom grundskolan

Deltar debatten
i

I

debatten deltar nämndsledamot Erik Ohlson (V).

Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föreliggande förslag
grundskolan inför läsåret 18/ 19 att gälla omgående.

Justerandes sign

~

till

Utdragsbestyrkande
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Exp:
Tobias Ekblad, F ch
Inger Hjort, Bitr F ch
Chefer inom Utbildningsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 84

Dnr 2018-000021 026

Personal och arbetsmiljöfrågor maj 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort kring chefsläget.
Rektorstjänsten på Fredriksbergsskolan är utannonserad. Monica Berggren blir
Förskolechef efter Linda Johansson (som tillträder rektorstj änst i Lund). Rektor
Ola Kläfverud slutar för tjänst i Olofström.

Ny rektor på Snäckebacksskolan är Ulrika Lundin. Ulrika Ahlberg tillträder
tjänsten

som förskolechef efter Gunnar Lindgren.

På uppdrag från förvaltningschef Tobias Ekblad har modersmålslärama som
tidigare hörde

till

Carina Ringtun, chef Start Soft, placerats ute i verksamheterna

för att tillhöra arbetslag

på skolorna.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare

Chefer Utbildningsförvaltningen

FK

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 2018-000023 602

Kurser och konferenser maj 2018.
Sammanfattning
Några inbjudningar till kurser eller konferenser har inte inkommit
nämndssammanträde.

till

dagens

anslutning härtill informerades kort kring förestående studiebesök ute i
verksamheterna den 4 juni 2018. Utbildningsnämndens ledamöter har tidigare
tillställts inbjudan för anmälan om deltagande. Planerad rutt kommer att
I

tillsändas ledamöterna digitalt.

Justerandes sign
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Utbildningsnämnden

§ 86

Dnr 2018-000022 600

Förvaltningschefens Rapporter maj 2018
Sammanfattning

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde från KS auzs sammanträde 2018-05l4. Personalförstärkningar inom förskolan beviljades medan övriga punkter
återremitterades till Utbildningsförvaltningen (Ej Utbildningsnämnden).

Beslut
Rapporten tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Justerandes sign
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§ 87

Dnr 2018-000025 O00

Delgivningar maj 2018
Sammanfattning
2018.280-003
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26
(KF $94:2018). Stadshuset, Ronnebv kommun:
Infonnationssäkerhetspolicy för Ronneby

kommun.

2018.195-005
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26
89322018), Stadshuset, Ronnebv kommun: Dataskyddsombud.

(KF

201 8.107-007
Revisionen,

av 2016

Ronneby kommun: Granskningsrapport avseende Uppföljning

års granskningar.

2018.279-041
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26
(ÅF 88222018), Stadshuset, Ronnebv kommun: Årsredovisning 2017 för
Ronneby kommun samt fråga om ansvarsfrihet.

2018.209 — 046

Ang utdelning 2018
(donationsfonder).

från stiftelser

med anknuten förvaltning

2018.201 — O47
Skolverket: Beslut

Justerandes sign

r

om bidragsramar - statsbidrag for ökad jämlikhet 2018.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

2017.175-047
Beslut

om godkänd redovisning av statsbidrag för samordnare av frågor

som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever 2017 (Dnr

201 8 29060).

2018.93
Skolverket: Beslut
år 2018.

- 047

om statsbidrag för fortbildning för specialpedagogik för

(Dnr 2018:5785.)
20l8.l38 — 047
Skolverket: Beslut

om statsbidrag för undervisning under skollov för år

2018 (Dnr 2018210678).

2018.109 — 047
Skolverket: Beslut

om statsbidrag för gymnasieskolans

introduktionsprogram för år 2018 (Dnr 201 810006220).

2018.214 — 114
Polisanmälan angående stöld av Ipad 2018-04-17 på Kallingeskolan,
Ronneby kommun. (Dnr K440506-18).

2018.212— 114
Polisanmälan angående skadegörelse genom brand 2018-04-03 på
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun. (Dnr K3783 10-18).

20l8.2ll-114
Polisanmälan angående försök till stöld 2018-03-23-2018-03-26 pâ
Hobyskolan, Ronneby kommun. (Dnr K345677-l 8).

2018.134

-

630

Skolinspektionen: Beslut gällande uppföljning av Skolinspektionens beslut

om att lämna anmälan till Ronneby kommuns klagomålshantering.

Justerandes sign_

Utdragsbestyrkande

_

95119

I

b

Sida

36(39)

~~

~~ RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUN

201 8-05-1 7

Utbildningsnämnden

20l8.208 — 650

Hoby Lant- och Sko gsbruksenhet, Utbildningsförvaltningen: Anmälan till
Potatisregistret, Jordbruksverket.

2018.173

678

—

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26
(KF 8922018), Stadshuset, Ronneby kommun: Revidering av tidplan
gällande projektet ”Framtidens skolor”.

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 201 8-04-1 6
Utbildningsförvaltningen, Ronneby kommun.

Information ang Projektet Framtidens Skolor - Förändrad tidplan.

Nämndsledamot

Christer Stenström

statsbidrag.

(M)

lyfte fråga kring återbetalning

av

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att sökt och beviljat statsbidrag
avseende papperslösa, har till viss del återbetalats då antalet papperslösa inte
uppgått i antal/proportion till de medel som erhållits.

anslutning till rubr paragraf informerade ordföranden Lennarth Förberg (M)
kring lågt intresse för fortsatt samarbete mellan olika kommuner då det gäller
I

BIU OnLine.

Ett svarsbrev från

hanteringen
samarbetet

.

Utbildningsnämnden i Ronneby kommun kring den

kommer att tillställas

samtliga

fortsatta

kommuner som tidigare ingått i

.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M) och nämndsledamot
Christer Stenström (M).
I

Justerandes sign
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Informationen

Justerandes sign

tas

till

dagens protokoll.
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§ 88

Dnr 2018-000024 002

Delegationer maj 2018
Sammanfattning
Delegationsliggare ôver av förvaltningschefen tagna beslut 2018-03-29—201805-09 delegationsbeslut för Skolområde Kallinge 2018-O3-19—2018—03-26
och delegationsbeslut för Skolområde Gyv (Sñ och Vux) 2018-02-15-—201804-30; cirkulerade under nämndssammanträdet.
,

Justerandes sign
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Till

Utbildningsnämnden

Uppföljning

tertial 1

Utbildningsnämnden

Prognosen efter tertial l visar på ett underskott på 13 727 tkr.
Av dessa härrör
10 596 tkr från grundskolans verksamhet och 2 444 tkr
från förskolan. På de
centrala kontona för förskola och grundskola ser vi det
är färre
kommunplacerade barn än prognosticerat samt att kostnaderna till
fristående
enheter ökat mer än prognosticerat. Tilläggsbeloppet för
särskilda behov som

utbetalas till fristående enheter har också ökat liksom
kostnaderna för
företagshälsan. I de kommentarer som cheferna lyft för att
förklara underskottet
ser vi att ökade elevvolymer, både i antal men också
att

de som kommit och nu
verksamheten har stora behov. Detta i samband med att andelen
behöriga
pedagoger i grundskolan sjunkit från 92.7
läsäret 12/13 till 76.4
läsåret
17/18 gör att skolledama måste sätta in extra personal för att
kunna möta barnen
och elevernas behov samt få till en godtagbart fungerande
verksamhet.
finns

i

%

%

I februari fick samtliga chefer inom
Utbildningsförvaltningen
förvaltningschef att göra verksamhetsanpassningar utifrån

ett beslut

kommande

av

budgetläge. Samtliga nyanställningar och utökad
sysselsättningsgrad skall
anställningsprövas och samtliga chefer skall i sina rapporter
varje månad
analysera budget.
deras budget går mot ett prognosticerat minus så skall
de
redogöra för varför och vilka konsekvenser ett eventuellt nej till
anställning

Om

innebär.

Vi kan konstatera att alla chefer arbetar intensivt med att få budget
i

genom att inte tillsätta vakanta tjänster,

inte

balans

ñrlänga tillfälliga tjänster samt inte

sätta in vikarier vid sjukskrivningar. Trots detta
lyckas vi
positiv budgetprognos.

i

nuläget inte få en

Som konstaterats tidigare har Utbildningsförvaltningen lyckats mycket väl

att ta

emot ett så stort flöde av nyanlända på så kort tid. Det vi dock

med

när de
nu finns i vâra verksamhetcr, är att det ﬁnns stora behov hos
hamen/eleverna.
Verksamheter som tidigare inte hatt något eller väldigt få barn och
elever med
annat modersmål, har nu mer än dubblerat antalet. Det sätter
stora prov på den
personal och organisation som ﬁnns. Detta i en tid när vi dessutom
ser att
antalet behörig personal inom våra verksamheter sjunker
stadigt på grund
ser,

av
den nationella pedagogbristen. Vi ser att vi som komm un måste
ta allt större
ansvar för att intemutbilda vår personal för att vi ska kurma ge
våra bam och
elever den lagliga rätt till utbildning som de ska
få, enligt styrdokumenten.

E’ “mer

2018-O5-14

Ökade barn- och elevvolymer
bam har ökat markant jämfört med den prognos
som låg till grund för budget 2018. Jämfört med augusti 2017 har antalet barn t
0 m april 2018 ökat med ca 200 stycken våra kommunala förskolor. När vi
I

förskolan ser vi

att antalet

i

på antalet barn inom grundskolan och fritidsverksamheten sâ är det inte
numerären som skiljer sig mycket från den prognos som låg till grund för
budget 2018. Det vi dock kan konstatera, inom grundskolan, är det medför stora
utmaningar att möta dessa barns behov. Vi kan kalla detta kvalitativa
volymökningar. Med det menar vi att ett bam/elev som är nyanländ och
dessutom har särskilda behov sätter vår verksamhet på stora utmaningar. Det
krävs en hög kompetens inom svenska som andraspråk, studiehandledning,
kompetens att i att möta särskilda behov samt hur vi arbetar med t ex extra
tittar

anpassningar.

Vi kan konstatera att lärarbehörigheten inom Ronneby kommuns kommunala

%

%

grundskolor har sjunkit från 92.7
läsåret 2012/2013 till 76.4
läsåret
2017/2018. I vår analys kan vi se att vi tvingats anställa obehörig personal i
högre utsträckning samtidigt som vi har haﬁ ett stort inﬂöde av nyanlända barn

som i många fall har specifika och särskilda behov. Dessa bam bör därmed tå
tillgång till behörig personal som är erfaren och med hög kompetens, vilket sig
blir en omöjlig ekvation med så stor pedagogbrist. Skolledama tvingas
därmed
i

dubbelbemanna för att kunna ge eleverna det stöd de har rätt till enligt våra
styrdokument. Det blir dänned väldigt kostnadsdrivande.
att

För att vi ska kunna ge ALLA våra elever en bra skola enligt vår vision för
Ronneby kommun, måste i första skedet skapa en grundbemanning som håller
och resurser till en sådan. Inför budget 2018 äskade Utbildningsförvaltningen

10 086 tkr för ökade elevvolymer i grundskolan, 3 230 tkr för ökade volymer i
ökad svenska som andraspråksundervisning i grundskolan
l 1 12 tkr samt ökat behov av personal för barn i behov
av särskilt stöd på 9 793

förskoleklass/ñ-itids,

Totalt 24 995 tkr. Av det fick Utbildningsnämnden slutligen 10 500 tkr. Vi
bedömer att äskandet inför 20 l 8 till stora delar var realistiskt.

tkr.

Minskade migrationsintäkter
Då allt fler barn och vuxna som kommer till Ronneby blir kommunplacerade
Ronneby eller redan

är kommunplaeerade påverkar det i högsta grad

i

verksamhetens budget. För asylsökande ansöker Utbildningsförvaltningen till
Migrationsverket att få ta del av de bidrag som ska bistå kommunerna i deras
kostnader för utbildningsverksamheten. För de personer som blir eller är

kommunplacerade är rutinen armorlunda. Det är då upp till respektive kommun

att skapa riktlinjer för hur det schablonbidraget ska fördelas
går till kommunen.

som per automatik

Ë Ronneby

2018-05-14

Enligt Migrationsverkets riktlinjer skall detta bidrag täcka:

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för
nyanlända personer

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för
nyanlända
personer som till exempel:
o

mottagande och praktisk hjälp vid bosättning

o

särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader
förskola, fritidshem och barnomsorg med mera

i

skola,

o

utbildning i svenska för invandrare

o

anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som
omfattas
av förordningen om etableringsinsatser

c

samhällsorientering

o

tolk

o

andra kommunala insatser för att underlätta etablering i
samhället
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

o

För 2018

är detta belopp 133

200 kronor enligt Migrationsverket.

Utbildningsförvaltningen får 20 000 kronor per elev

inom förskola, grundskolan
och gymnasieskola samt 25 000 kronor per elev för elev inom
SFI av
kommunen. Detta får vi dock endast om de kommunplaceras i Ronneby
direkt
och bara år ett (1). Inte år två (2). Om eleven väljer att flytta inom
två år till
Ronneby fär den med sig bidraget från Migrationsverket till Ronneby

Dock får inte Utbildningsförvaltningen per automatik del av dessa

20 000 kr respektive 25 000 kr.

kommun.

medel,

alltså

För att få ta del av dessa medel så loävs det att Utbildningsförvaltningen
äskar
ytterligare medel, vilket också varit fallet de senast åren. Så
ser den aktuella
rutinen ut och bygger därmed på att Utbildningsförvaltningen
bör äska medel
för att få ta del av det bidrag som migmtionsverket
skickar till kommunen som
stöd för de åtgärder som listas ovan. Åtgärder som till
största delen kan

till

härledas

Utbildningsförvaltningens verksamhet.

Vi ser att allt fler av de som väljer att bosättas sig i Ronneby
redan är
kommunplacerade. Positivt i sig att de väljer Ronneby men det medför
också
utmaningar. Det utgår inget bidrag från Migrationsverket för
dessa bam
och

som ska täcka utbildningskostnader i Ronneby kommun. Dessa barn och
vuxna har naturligtvis behov som måste mötas fonn av särskilda
insatser och
svenska som andrasprâksundervisning. Behov som därmed ska
finansieras allt
högre grad av kommunala medel.
elever

i

i

Ë Ronneby
"°""“"
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Förslag på åtgärder
Vid Utbildningsnämndens möte i april 2018 beslutades att ñrvalmingschef
återkomma med förslag på åtgärdslista för att nå budget i balans.

skulle

Nedanstående

lista

verksamhet men

som bidrar till att nå en budget i balans. Det är i
som kommer att få negativ påverkan på vår

är förslag

flera fall kraftfulla åtgärder

vi har samtidigt

en budgetram att förhålla oss till.

Effekt av åtgärder (tkr):

1

Anställningsstopp

2

Uppsägning avtal SFIÖ/Hermods

3

4

Omfördelning av IT — satsnîrlglzl
Stopp för kompetensutveckliggﬂconferens

5

Revidering av maxtaxa

6

Aweckla

"Nattis"

TOTALT

kommer till stora delar bidra till att vi kan få

Av de tjänster som finns inom utbildningsförvaltningen är
flera visstidsanställningar och timanställningar. De som löper ut vid
en budget i balans.

halvårsskiftet förlängs inte då de som nu innehar en sådan tjänst inte
erbjuds en
förlängning. Det är dock mycket svårt att göra en bedömning av effekten
då
respektive anställning bör prövas.

Risker och konsekvenser

Den grupp av personal som till största delen innehar denna typ av anställning är

till

exempel elevassistenter,

obehöriga lärare

etc.

elevstödjare, studiehandledare, modersmålslärare,

Av naturliga skäl kommer ett sådant anställningsstopp att

få stora negativa konsekvenser i verksamheten då vi i en tid av ett
färre antal
behöriga pedagoger är än mer beroende av lämplig personal, trots att de ännu

inte uppnått/har behörigheten. Elevassistenter, studiehandledare
etc. spelar alltid

en viktig roll i verksamheten då de är ett stöd i verksamheten, både för det
enskilda barnet/eleven och för gruppen/läraren. Då vi ser att allt fler barn
och
elever har behov av särskilt stöd i varierande grad krävs än mer personal för
att
vi ska kunna hantera uppdragen på ett godtagbart sätt.
Nyanlända barn/elever

kräver studiehandledning och modersmålsstöd för att kunna tillgodogöra sig
undervisningen och nå målen. Ett anställningsstopp kommer med stor
sannolikhet inverka negativt på dessa elevers möjlighet att nå målen inom

skolan.
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det krävs pedagogisk personal för nyinrättade klasser/grupper
kommer
innebära att skolledama måste lösa dessa inom befintlig
ram. Något som med största sannolikhet innebär en stor arbetsbelastning
för
befintlig personal. Inom de enheter som finns inom grundskolan,
och som är
I

fall

ett anställningsstopp

mindre till storlek och organisation, kommer det vara svårt att lösa inom
befintlig ram.

Då vi ser en allt mer ökad kostnad hos företagshälsan finns en risk att den ökar

då befintliga tillsvidareanställd personal kommer att belastas hårdare.
Ytterst är
det dock våra bam och elever som kommer att känna av detta då de
kommer få
svårt att nå sina mål. De mer långtgående effekterna kan bli att
fler personal

väljer att söka sig

till

en annan huvudman. Ronneby kommun som arbetsgivare

kommer inte att framstå som en attraktiv sådan.

Uppsägning av avtal med Hermods och omßrdela
budgetmedel
1.

Under 2017 tecknades ett avtal mellan Ronneby Kommun och Hermods
Bakgrunden var det hårda trycket på den kommunala SFI verksamheten. I nuläget ser vi att trycket på SFI minskat och vi kan ta emot
de
elever som nu går hos Hermods. Då avtalet löper ut den 31/7 2018
har ví som
val att inte lôsa ut optionen på ytterligare ett år. Genom att inte
göra så kan vi
aktiebolag.

föreslå

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

kvarstående medel

till

grundskolan.

att

omfördela dessa

Risker och konsekvenser
Inga stora negativa risker eller konsekvenser kan ses i nuläget mer än SFIverksamheten måste ställa om sin organisation för att kunna hantera eleverna.
Rektor är underrättad.

2.

Omfördelning av IT-satsningen

till

grundskolan

Inför budget 2018 togs beslut att genomföra en 1:1 satsning på
sammanlagt
6 648 tkr. Genom att ñreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
att
omfordela det som återstår av dessa medel till förskolans och grundskolans
verksamhet så kommer det att påverka budgeten i positiv riktning.

Risker och konsekvenser
Satsningen på 1:1 är viktig del

att

rusta våra barn

och elever för de utmaningar

som framtiden ger. Våra styrdokument ställer stora krav på samtliga huvudmän

vad avser digitalisering av skolan. Det visar sig

inte

minst genom den nationella
5
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som beslutades 2017. För närvarande linne det stora
och grundskolan gällande både kunskap och hårdvara vilket
gör att man inte kan arbeta på det satt som styrdokumenten kräver.
Genom
införande av 1:1 så hjälper det dessa verksamheter att .kunna
ge våra barn och
elever de förutsättningar de behöver lör att utvecklas och ná
målen. Troligen
kommer en omfördclning innebära att förskolan och grundskolan halkar efter än
mer i utvecklingen samt skapar en stor frustration inom verksamheterna. En
digitaliseringsstraxegin

brister i förskolan

frustration som troligen kommer innebära att personalen
upplever brister i
arbetsmiljön och möjligheten att fullfölja sina uppdrag.

3.

Stopp för extern kompetensutveckling och konferenser

För viss kompetensutveckling så krävs det medel men mycket kan också
genomföras internt och inom beslutad budgetram. Genom att sätta stopp
för all
kompetensutveckling som sker extemt kan viss besparing genomföras.

Risker och konsekvenser
Kompetensutveckling är en mycket viktig del en lärande organisation.
Mycket
kan genomföras genom kollcgialt lärande inom organisationen men det är
också
i

viktigt att

man får ta del av aktuell pedagogisk forskning då vår verksamhet ska

bygga på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.

Genom att införa ett

sådant stopp kommer det framförallt att sända signaler i verksamheten
skapar ﬁustration hos personalen. Då bristen på behörig personal är

som

stor ser vi

den personal som vi anställer, i allt större omfattning, inte har den
behörighet
och kompetens som krävs. Det kortsiktiga effekterna blir att den personal
som
behöver kompetensutveckling för att kunna utföra sitt/sina uppdrag inte
får detta
och på så sätt också inte kan ge våra barn och elever rätt förutsättningar.
De mer
långtgående effekterna blir att kunskapsnivån hos vår personal sjunker
på sikt
då man inte får kompetensutvecklas samt att det finns risk att man väljer att
söka sig till en annan huvudman.
att

4.

Förändrad regel i Maxtaxan för förskola, fritidshem och

pedagogisk omsorg (Barnomsorgstaxa) 2018

Maxtaxan infördes i Ronneby kommun 2002 och det avsteg från regeringens
taxemodell, som då beslutades, innebar att vårdnadshavare med inkomster
under 10 000 kr/mänad inte betalar någon avgiﬁ alls for plats i
törskola/ñitidshem/annan pedagogisk omsorg (tidigare benämnt
familjedaghem).
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Sedan Riwaltningen 2012 började göra regelrätta årliga avgiftskontroller
mot
Skatteverkets uppgiﬁer, har vi uppmärksammat ett stort antal
personer som inte
meddelat att de halt/har inkomst över huvudtaget eller att de uppgett
för låg
avgift. De senaste åren har det inneburit intäktskrav
mot enskilda motsvarande

knappt l Mkr årligen.
Årets avgiﬁskontroll (för inkomster 2015) innebar krav på 930
tkr och
återbetalning på 80 tkr. Det är svårt att göra beräkning på
inkomstgruppcn 09999 kr/mån, då denna uppgiﬁ inte behöver lämnas, men tidigare års
utskick
innebär ca 150 återkrav till de med inkomst mellan l —- 9 999
kr.

Vi har iakttagit några grupper;
De som av olika skäl antar att en plats i förskola är avgiftsfri eftersom de
inte fått faktura när de 'börjat använda förskola
o
De som studerar/studerat och enbart fått bidrag och glömmer bort att
anmäla ändrad inkomst när de får arbete.
o

De som inte uppmärksammat, att en plats

i förskola är avgiftsbelagd den
dag
inkomsten överstiger J0 000 kr/månad och upptäcks vid avgiftskontrollen,
som

sker två år tillbaka, kan tå stora summor att betala. I flera fall
handlar det om
på belopp mellan 5 tkr - 10 tkr som ska erläggas. årets
avgiftskontroll är 35 krav mellan 5- 10 tkr och 6 fakturor är
krav över l0 tkr av dessa hade 4 uppgivit O kr i inkomst.
efterdebitering

.l

Vi

föreslår därför att en avgift ska utgå även für de som har
inkomster under
10 000 lar/månad. Taxan är inkomstrelaterad, vilket betyder att
en .låg inkomst
ger en låg avgift. Ex vis vid en inkomst på 5 000 kr/månad är avgiften
3
för
barn 1 dvs. 150 kr/mânad.

%

Vi bedömer även att den psykologiska effekten av att faktiskt betala
något för
man värdesätter den och blir uppmärksam på sin skyldighet att
meddela förändringar när de sker - 'n
i
a ﬂ 1'
s_ bel
eﬁdebiggging av avgifter,
Det kan tilläggs att ingen annan av Blekinges kommuner har
avgiftsfri taxa för
de med inkomst under 10 OOOkr/månad.
platsen, gör att

'

ut

Den samlade bruttoinkomsten mr varje hushåll ligger till grund för
avgiftssättningen.

Med bruttøinkomst avses lönfbre :kan och andra skattepliktiga inkomster i

inkomszclaget ;jämt samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet
enligt
inkomstvkatfelgggn (1999: 1229) under bidragsdret.

Inga övriga justeringar av taxeniváer eller regelverk föreslås.

Risker och konsekvenser
Det är kommunfullmäktige som
negativa konsekvenser av

ett

fattar beslut om ändrad taxa. Vi ser dock inga
sådant ändrat beslut.

.w Ronneby
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Pedagogisk omsorg på obekväm tid

(nattis).

Pedagogisk omsorg på obekväm tid (Nattis) erbjuds inom
Utbildningsförvaltningens verksamhet. Detta är inte en lagstadgad
verksamhet
utan ett erbjudande som kommuner kan ge till de personer

som har anställningar

vilket innebär arbete

på obekväma tider. Vi ser att efterfrågan på platser inom
denna verksamhet ökar och därmed också kostnaderna.

Risker och konsekvenser
Möjligheterna att möta de personer som har obekväm arbetstid
tas bort.
Mer utrymme för förskoleplatser på Parkdala förskola.

6.

Besluta

om att mreslå om tilläggsäskande

Som beskrivits ovan, och även vid tidigare uppföljningar, så finner vi de
äskanden som lades fram i budget 2018 som realistiska. Inför budget
2018
äskade Utbildningsförvaltningen 10 086 tkr för ökade elewolymer
i

grundskolan, 3 230 tkr för ökade volymer i férskoleklass/fritids,
ökad svenska
som andraspråksundervisning i grundskolan 1 l 12 tkr samt ökat behov av
personal för bam i behov av särskilt stöd på 9 793 tkr. Totalt 24

ñck Utbildningsnämnden

slutligen 10

500 tkr.

995

Vidare åskande Utbildningsförvaltningen 7 062 tkr för minskade
migrationsintäkter och erhöll sedan 5 000 tkr. En diffenens på 2 062

tkr.

Av det

tkr.

Tillsammans med de redan vidtagna åtgärderna gällande anställningsprövning
och månatliga uppföljningar ser vi i nuläget att ett tilläggäskande
skulle medför
att vi får stora möjligheter att nå en budget i balans.

Risker och konsekvenser
Inga negativa konsekvenser kan ses i nuläget.
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