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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Asa Evaldsson (M)
Christer Stenström (M)
Kajsa Svensson (M)
Silke Jacob (C)
Lars-Olof Wretling (L)
Stefan Österhof (S)
Anna-Karin Wallgren (S)
Rune Kronkvist (S)
Jonas Petersson (S)
Lova Necksten (MP)
Tony Holgersson (SD)
Tim Aulin (SD)
Sandra Bergkvist (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lars Sager (M)
Catharina Christensson (S)
Jesper Grönblad (SD)

ss 43, 48--53

övriga närvarande
Ersättare

Kenth Carlsson (M)
Jonatan Glader (C)
Martin Moberg (S)
Casper Andersson (SD)

Tjänstemän

Tobias Ekblad, förvaltningschef
RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare
Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom
Erika Hallberg, enhetschef Kunskapskällan, Cela och Kaoskompaniet
Bodil Östgård, verksamhetschef Elevhälsans Medicinska lnsats (EMl)

övriga

Sonja Stranne, Lärarförbundet
Carl-Arne H u ltberg, Lärarförbu ndet
Fred ri ka Ter-Borch Bj u rek, Lärarnas Riksförbu nd
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Dnr 2019-000127 041

Uppföljning av budget februari mars 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir av Ekonomienheten framtagen
prognos ftir utfall av Budget 2019, vilken visar en awikelse pä ca - 31 775 Tkt.
Prognosen är dock osåiker och en tydligare bild kan ges ftirst vid uppftiljningama i
mars/april.

Bedömning
Den ftirsta prognosen, som är mycket osiiker pg a att internbudget togs i februari,
visar på ett underskott på 31 775 Tkr. Då organisationen ftir
utbildningsftirvaltningens verksamheter sätts inftir varje läsår är möjligheten att
ftiriindra mitt i läsåret mycket begränsade. Tillsammans med sena beslut om
rambudget och därmed också internbudget, så påverkas möjligheterna att
genomftira fiirändringar inftir ett kalenderår negativt.
De effektiviseringar som lagts på utbildningsnåimnden med 2900 Tkr samt en
reducering av medel från centrala balanskontot tillsammans med ovanstående
faktorer gör att differensen mot budget är ca31 775 Tkx. Vi ser också att fler
elever än prognosticerat har valt annan huvudman under våren vilket också
påverkar prognosen negativt.
Samtliga chefer har fått i uppdrag att se över sin organisation under vården ftir att
inftir nästa läsår (201912020) skapa en effektiv hållbar organisation utifrån
rådande ekonomiska ft)rutsättningar. Ett arbete som kommer kräva tuffa och svåra
beslut. Dessa insatser kommer att rapporteras fortlöpande till utbildningsnämnden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson,2:e vice ordf

Stefan Österhof (S),

nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Tony Holgersson (SD) och Lova
Necksten (MP), samt tjåinstgörande ersättare Lars Sager (M).
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Yrkanden
Ordftiranden Äsa Evaldsson yrkar, då presentationen av budget ftir februari manad
visar ett stort underskott på totalt -31,7 Mkr och då det största underskottet utgörs
av grundskolan på -24,6Mk4 att ftljande redovisas till utbildningsniimndens
sammanträde den 17 april20l9:

-

Att på nästkommande utbildningsnämndssammanträde i april (där mars
månads budget redovisas) så skall presentationen va.ra tydligare och ner på
kontonivå på respektive grundskola inom grundskoleområdena. Detta ftir
att kunna ftilja och diskutera ekonomin en månad innan Tertial 1.

-

Att skolområdeschefema ftir grundskolan bjuds in på
nåimndssammanträdet i april (när mars månad redovisas ftir dialog om det
stora underskottet i februari (ev också mars?) månad.

-

Att skolområdescheferna ftir grundskolan fiirväntas komma med
ftirslag/idöer/tankar på besparingar som kan göras redan under
vårterminen.

Niimndsledamot Lova Necksten (MP) efterlyser skolområdeschefernas/
rektorernas material från verksamheternas presentation vid utbildningsnämndens
utbildning den 11 februari 2019.
Presentationerna./materialet kommer att tillsiindas nåimndsledamöterna digitalt.

Beslut
Utbildningsnåimnden bifaller ordftiranden Äsa Evaldssons (M) yrkande att
ftiljande redovisas till utbildningsniimndens sammanträde den 17 april2019:;

-

Att på nästkommande utbildningsnämndssammanträde i april (diir mars
månads budget redovisas) så skall presentationen vara tydligare och ner på
kontonivå på respektive grundskola inom grundskoleområdena. Detta ftir
att kunna ftllja och diskutera ekonomin en månad innan Tertial 1.

-

Att skolområdescheferna ftir grundskolan bjuds in på
nåimndssammanträdet i april (när mars månad redovisas ftir dialog om det
stora underskottet i februari (ev också mars?) månad.

-

Att skolområdeschefema fiir grundskolan ftirväntas komma med
ftrslag/idder/tankar på besparingar som kan göras redan under
vårterminen.
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Gunilla Johansson, ekonom
Jeanette Mauritzsson, ekonom
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Dnr2019-000120 001
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Verksam hets bes krivn

i
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I

lan. I nformation.

Sammanfattning
Erika Hallberg, enhetschef ftir Kunskapskällan, Cela och Kaoskompaniet, delgav
utbildningsnåimndens ledamöter historik och bakgrund till verksamheten.
Kunskapskapskällan startade 2010 som ett 3-arigt EU-projekt, med uppdrag att
bygga upp en låircenterverksamhet i Ronneby. Ända sedan start har det funnits en
kommunal budget ftir verksamheten. Projektet resulterade i en verksamhet med en
god grund att arbeta vidare utifrån.
Under Kunskapskällans uppbyggnadsfas och tiden då verksamheten var placerad
under kommunstyrelsen (tillhörde Kommunledningsftirvaltningen), fanns en av
kommunstyrelsen, utsedd styrgrupp. Denna grupp, bestående av politiska
representanter från M (Lennarth Förberg) och S (Jan-Erik Wildros),
nåiringslivschefen och en näringslivsrepresentant, hade mandat attfattabeslut
inom av kommunstyrelsen givna ramar. Då verksamheten flyttat organisatoriskt,
lyder den nu under Utbildningsnämnden.
Kunskapskällan är idag en enhet inom Utbildningsftirvaltningen, placerad direkt
under ftirvaltningschef i organisationen.
Det finns taxor kopplade till verksamheten, som beslutats av
Kommunfullmäktige:

o Lokaltaxa (vid uthyrning av lokalerna ftir studier eller möten)
o Tentamen (ftir tentander som inte iir skrivna i kommunen eller
registrerade ftir studier vid Kunskapskällan).
Enhetschef Erika Hallberg redogjorde för uppdaterad verksamhetsbeskrivning
9 gällande Kunskap skallan.

20 |

Av verksamhetsbeskrivningen framgår Kunskapskällans organisation, uppdrag
(högskolestudier, studier vid yrkeshögskola, uppdragsutbildning) och målgrupp;
samt metod, mål och samverkan (utbildningar via nätbaserad teknik).

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Äsa Evaldsson (M).

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Erika Hallberg, enhetschef Kunskapskällan.
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Dnr 2019-000028 014

s3e

Begäran om remissyttrande gällande ny
kommunikationspolicy för Ronneby kommun. Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir ftirslag till remissyttrande
avseende ny kommunikationspolicy, i vilket ftlljande anftirs;

" Kommunikationschefen har fätt i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en
reviderad kommunikationspolicy ftir Ronneby Kommun. Gällande policyn
(Ronneby kommuns information och kommunikation Strategi och policy) som
antogs 22 oktober 2002.
Den nu ftireslagna policyn fokuserar på kommunikationens roll som verktyg fiir
att uppnå kommunens vision och må1, vilket ftrhållningssätt Ronneby Kommun
ska ha till kommunikation samt roller och ansvar för kommunikation. Policyn är
till ftir alla medarbetare och ftirtroendevalda inom Ronneby Kommun och i de
kommunala bolagen.

Bedömning
I den ftireslagna policyn lyfts bland annat ansvarsfrågan och inriktningen gällande
kommunikation i Ronneby kommuns verksamheter. I den ftreslås ett
decentraliserat ansvar, både gällande extern och intem kommunikation, samt att
respektive ftirvaltning och bolag hanterar detta inom sin budgetram. I ftirslaget
framgår det att kommunikationsenhetens roll är att ansvara ftir det
kommunövergripande kommunikationsarbetet och vara ett stöd till
verksamheterna. Med övergripande kommunikationsarbete menas enligt ftirslaget:
Det kommunövergripande kommunikationsarbetet innefattar analys, planering,
utvärdering, rådgivning, projektledning, utveckling, utbildning, webbftirvaltning
och produktion inom områdena:

o

Vorumörkeskommunikotion med morknadskommunikation
och bevaka varumörket

-

att störko

Somhöllsinformotion/medborgarkommunikation - att verko för ott
kommunmedlemmor och besökare får nödvtindig information på ett stitt
som de kon to till sig

M
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o

Omvrirldsbevakning

o

Kriskommunikotion

o

Förtindrings- och projektkommunikation

o

Mediekommunikation

o

lnternkommunikotion - att verka för ott medarbetare inom Ronneby
får nödvrindig informotion på ett sdtt som de kan to till sig.

Kommun

Vidare ftjreslås det att med kommunikationsenheten ska stödja verksamheterna i
olika nivåer:

o

Kvalificerode resurser tillavancerad produktion och stöd

o

Hjrilp till sjölvhjölp för enklare produktion

o

Automation för egen produktion.

Detta innebär i ftirslaget

till

exempel:

Kanaler - tillhandahållande av kanaler för kommunikation inklusive
riktlinjer för hur de ska anvöndas inom ramen för kommunens
varumörkesarbete

erbjudo verktyg för ott underlcitto kommunikation

a

Verktyg

a

Utbildning

a

Planering och strategi

c

Produktionsstöd - till mer avancerad produktion av
kom m u nikationsmate ria I el ler -ka m po njer

-

- utbilda i onvöndning
-

av konaler och verktyg

professionellt stöd till verksomheterna

Utbildningsfiirvaltningens bedömning, baserat på aktuella erfarenheter och
policyns inriktning, åir att det behov som finns inom ftirvaltningen gällande
kommunikation inte kommer tillgodoses i ftireslagen policy. Behovet av intern
kommunikation är stort inom utbildningsftirvaltningen och vikten av att denna
sköts på ett professionellt sätt enligt kommunens riktlinjer iir avgörande. Det
måste finnas kvalitetssåikring och professionell kompetens som innehar dessa
uppdrag, till exempel kommunikationsenheten. Den externa kommunikationen,
framftirallt marknadsftjring, är något som också är avgörande ftir framftjrallt våra
gymnasieprogram där konkunensen iir hård.
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Vår farhåga iir att respektive ftirvaltning ftirvåintas sköta denna interna och externa
kommunikation själva eller ta hjälp av upphandlad aktör. I det senare fallet
innebär det stora kostnader. Pressmeddelande ftirväntas vi hantera inom
frrvaltningen, med en redaktör, och själva se till att det publiceras på verktyget
Mynewsdesk som går ut till media. Ett sådant ftirfarande bör innebära att samtliga
ftirvaltningar innehar en kompetens som kan kommunicera och skapa texter som
håller en professionell nivå och ftiljer kommunens riktlinjer gällande
kommunikation. En sådan kompetens har inte utbildningsftirvaltningen i
dagsläget. Det står vidare i policyn att kommunikationsenheten ska vara ett stöd i
form av Produktionsstöd - till mer avancerad produktion av
kommunikationsmaterial - kampanjer. Ett exempel är att stöd som efterfrågas från
kommunikationsenheten gällande framtagning av bildmaterial till roll-ups,
bildspel, folders etc. hiinvisar de till upphandlad aktör.

I ftireslagna policyn

ser

vi från utbildningsftirvaltningen en fara i att termen

"övergripande" inte innefattar verksamheterna som finns inom kommunen och
våra behov. Utbildningsftirvaltningen åir kommunens största ftirvaltning och har
ca I 200 medarbetare. Vi är dessutom ansvariga att kommunicera tydligt och
professionellt till ca 5 500 bam och elever som finns i våra verksamheter, deras
vårdnadshavare och andra nåirstående. Antalet som därmed har ftirvåintningar på
oss och vår kommunikation är en betydande del av kommunens invånare. För att
möta detta behov behöver utbildningsftirvaltningen få resurser till att utöka
organisationen med nödvåindig kompetens eller resurser att anlita externa aktörer
som kan tillhandahålla den samma.

utifrån nuvarande erfarenheter och policyns inriktning anser utbildningsftirvaltningen att den inte möter de stora behov av intem och extern
kommunikation som finns inom en ftirvaltning av vår storlek. Vidare bör frågan
ställas och ftlrtydligas vad som ryms i termen "kommunövergripande". Detta bör,
enligt var bedömning, vara de verksamheter som verkar inom kommunen som på
ett eller annat sätt möter våra medborgare. Ett fastställande av denna policy
innebåir att utbildningsftirvaltningen måste få resurser i form av kommunikatör
och copywriter ftir att möta de behov som finns gällande intern och extern
kommunikation. Alternativt att resurser tilldelas utbildningsftirvaltningen ftir att
köpa in dessa tjänster.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnåimnden bifaller fiireliggande ftirslag gällande begäran av
remissyttrande av ny kommunikationspolicy
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C)
och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nåimndsledamötema Lova Necksten (MP),
Anna-Karin Wallgren (S) och Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare Lars
Sager (M) och ersättaren Jonathan Glader (C).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till ftirvaltningschefens
ftirslagsskrivelse samt yrkar att ett politiskt skriftligt komplement till remissvaret
närsluts beslutet ftir vidarebefordran till Kommunstyrelsen.
Evaldsson anfiir skriftligen ftiljande;

"Bakgrund till remissyttrande: Tidigare antagen kommunikationsplan är från år
2002 - ett stort behov av att uppdatera den finns, då mycket har hänt sedan dess
inom området kommunikation.
Utbildningsftjrvaltningen är kommunens största ftirvaltning och har idag ca 1 200
medarbetare. Behovet av professionell, kvalitetssäkrad kommunikation internt är
dåirft r stort. Den kompetensen har kommunikationsenheten.
Dessutom har utbildningsftirvaltningen ansvar ft)r att kommunicera tydligt,
kvalitetssäkrat och professionellt med ca 5 5000 barn och elever, samt deras
vardnadshavare.

Då utbildningsfiirvaltningen också har svårigheter att rekrytera legitimerad
personal/personal så är det desto viktigare attkommunikationen blir tydlig,
professionell och fortlöpande.
"Rätt person skall göra rätt sak". Professionen på kommunikationsenheten - har
bäst kunskap och utbildning i ämnet kommunikation.

Utbildningsfiirvaltningen är i ett akut behov av att få en person på
kommunikationsenheten (motsvarande 1r0 tjänst, med namn preciserat)
knuten/bunden till ftirvaltningen. En kommunikatör som är tydtigt nischad
mot utbildningsfiirvaltningen och de fortlöpande behoven.
Kommunikatören kan ex vara behjälplig med annonser/digitala inlägg vid
personalrekrytering. Utbildningsftlrvaltningen sår inftlr stora utmaningar
personalmässigt, med större barnkullar och stora pensionsavgångar. Mer behörig
personal måste rekryteras inom fiirvaltningen. Det är idag stora svårigheter med
att rekrytera personal i hela Sverige.
Professionella annonser/inlägg (tidningar, sociala medier etc) behövs fortlöpande.
Hjälp med att marknadsföra Ronneby kommun som arbetsgivare på ett attraktivt
sätt behövs.
Utbildningsftirvaltningen åir bra på många saker, men behöver en professionell
hjälp med attpäett attraktivt sätt kommunicera ut det.

l'ffitM

uldragsbestyrkande

I

Sida

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

ffi KOMMUN

13(42)

2019-03-21

Utbildningsnämnden

Marknadsftring/lansering/PR av framftir allt gymnasiet åir viktigt, då
konkurrensen mellan gymnasieskoloma idag är hard. Gymnasieungdomar som
söker sig till grannkommunerna, blir i längden dyrt ftir Ronneby kommun. Fler
elever åin prognostiserat har valt annan huvudman fr o m 2019 - vilket då
påverkar den ekonomiska prognosen negativt. Kommunicera med ungdomar på
ungdomars vis digitalt! (FB, Instagram, Snapchat).
Flygtekniskt gymnasium, Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant och
skog är exempel på utbildningar som borde marknadsftiras löpande, med
tydliga/riktade insatser speciellt innan ansökningar.
Dessutom behöver utbildningsftirvaltningen en fortlöpande hjälp med
professionell och tydlig kommunikation med medborgare, ftiräldrar och elever.
IIAsaEvaldsson, ordftirande LII{

"

1:e vice ordf Silke Jacob (C) yrkar bifall till fiirvaltningschefens ftirslag
yttrande och ordfiiranden Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande.

till

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ftirvaltningschefens ftirslag till
yttrande och ordftirande Åsa Evaldssons (M) tilläggsyrkande ftirutsatt att den
fetstilta texten inom parentesen tas bort.

Nåimndsledamot Tony Holgersson (SD) yrkar bifall

till

ordftirandens yrkande.

Nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och Anna-Karin Wallgren (S) yrkar
bifall till 2:evice ordf Stefan Österhofs (S) yrkande.

Nåimndsledamöterna Tim Aulin (SD) och Lars-Olof Wretling (L) yrkar bifall

till

ordftirandens ftirslag.

Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till 2:e vice ordf Stefan Österhofs
(S) ftirslag samt yrkar att den fetstilta texten omformuleras enligt ftiljande;
"Utbildningsfiirvaltningen är i ett akut behov zv att få en person utsedd påt

kommunikationsenheten knuten/bunden till fiirvaltningen. En
kommunikatör som är tydligt nischad mot utbildningsftirvaltningen och de
fortlöpande behoven."
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Propositionsordning

1

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer ordftirandens yrkande gällande
tilläggsyrkandelkomplement till ftirvaltningschefens tjänsteskrivelse att
hänskjutas till kommunstyrelsen; mot niimndsledamot Rune Kronkvists (S)
yrkande att ta bort parentesen i fetstilt stycke samt tillftira"..fa en person
utsedd..", emot varandra.
De ledamöter som bifaller ordftirandens ftirslag gällande
tilläggsyrkande/komplement till ftirvaltningschefens tj änsteskrivelse rö star j a.
De ledamöter som bifaller nämndsledamot Rune Kronkvists (S) yrkande om att ta
bort parentesen i fetstilt stycke samt tillftlra"fäen person utsedd.." röstar nej.
Ordft)randen fi nner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens ftirslag.
Omröstning begåirs.
De ledamöter som bifaller ordftiranden Äsa Evaldssons (M) ftirslag till beslut
röstar ja, och de som bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) avslagsyrkande
röstar nej.

Beslutande

Ja

Åsa Evaldsson, ordf (M)

X

Christer Stenström (M)

X

Lars Sager (M) dg.ers

X

Silke Jacob (C), 1:e vice ordf

X

Lars-Olof Wretling (L)

X

Nej

Stefan Österhof (S), 2:e vice ordf.

X

Anna-Karin Wallgren (S)

X

Rune Kronkvist (S)

X

Catharina Christensson (S) tj g.ers

X

Lova Necksten (MP)

X

Tony Holgersson (SD)

X

Tim Aulin (SD)

X

Jesper Grönblad (SD) tjg.ers

X

Avstår

Ordftiranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens tilläggsyrkande.
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OmröstningsresultaS
Omröstningsresultatet blir 8 ja-röster mot 5 nej-röster

Propositionsordning 2
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan till utbildningsnåimnden om
ftirvaltningschefens tj änsteskrivelse/ftirslag till yttrande gällande ny
kommunikationspolicy för Ronneby kommun kan bifallas.
Ordftiranden finner att utbildningsnämnden bifallit ftirvaltningschefens ftirslag
svarsyttrande.

Beslut
Utbildningsnåimnden bifaller ftirvaltningschefens förslag till svarsyttrande
gällande ny kommunikationspolicy i enlighet med vad som relaterats ovan.
Utbildningsnämnden bifaller ordftirandens tilläggsyrkandelkompletterande
skrivelse till ftirvaltningschefens tjiinsteskrivelse och hänskjuter ordftirandens
kompletterande skrivelse till kommunstyrelsen ftir vidare hantering.

Exp:
Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Skolchef
Johan Sandberg, Kommunikationschef

["qEltM
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Dnr 2019-000129 002

Revidering av Delegationsordning för Utbildningsnämnden.
Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir framtaget ft)rslag
Delegationsordning ftir Utbildningsnämnden.

till reviderad

Förändringarna utgörs av en *-markering i delegationsordningen där
ft)rvaltningschefens vidaredelegation framgår, samt ett ftirtydligande under
rubriken Ekonomi vid tecknande av hyresavtal.
Förslaget har tagits fram i samråd med kommunjuristen.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsniimnden bifaller ftireliggande ftirslag gällande revidering

av delegationsordning.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M),

1:e vice ordf Silke Jacob (C),
2;evice ordf Stefan Österhof (S), niimndsledamötema Rune Kronkvist (S),
Christer Stenström (M), Tony Holgersson (SD) och Anna-Karin Wallgren (S),
samt tjänstgörande ersättare Lars Sager (M).

Beslut
Nämnden bifaller ftirslag gällande revidering av Delegationsordning
Utbildningsnämnden.

M

fiir
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Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Skolområdeschefer
Rektorer/Förskolechefer/Chefer Utbildningsfiirvaltningen
Skoladministratörer
Nåimndsekreterare
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Dnr 201 9-0001 30 630

s41

Avgiftskontroll - lnformation.
Sammanfattning
Helena Carlberg-Andersson, handläggare, redogjorde ftir handläggningsprocessen
gällande avstiingningar. Hanteringen åir sekretessbelagd.
Helen Svensson, ekonomisk handläggare, redogjorde fiir avgiftskontrollen. Cirka
345 fakturor skickas årligen ut i samband med avgiftskontrollen, som genererar ett
belopp på ca 950 Tkr. Hjälp med avbetalningsplan ges.
Föräldrar har ett eget ansvar att anmäla inkomstftirändringar. Avgiften ftir
placering inom barnomsorgen framgar av maxtaxan.
Diskussion ftlrdes kring skriftlig påminnelse om inkomständring ca två ggr
årligen.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M),

1:e vice ordf Silke Jacob (C),
2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och
ersättaren Martin Moberg (S).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Helena Carlberg-Andersson, handläggare
Helen Svensson, ekonomisk handläggare
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Dnr2019-000078 001

s42

Ny led n i n gsorgan isation för utbi
Förslag.

Id n i ngsförvaltn i n gen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir ftirslag
ft r utbildningsfiirvaltningen;

till ny ledningsorganisation

"2012-07-01 inftirdes en ny ledningsorganisation inom i utbildningsftirvaltningen
i Ronneby. Den innebar att man övergick till en så kallad områdesindelad
organisation där en skolområdeschef utsågs att ansvara ftir sitt geografiska område
och vara chef ftir respektive ftirskolechef och rektor inom det geografiska
området. Gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt SFI placerades under
samma skolområdeschef.
Tidigare hade samtliga chefer legat direkt underställda ftirvaltningschef och
ftirändringen gjordes bland annat ftlr att fiirvaltningschef skulle kunna inta ett mer
strategiskt ledarskap, ffi till stand möjligheten till ett mer pedagogiskt ledarskap
samt vara en "låirande organisation".
Denna ledningsorganisation har utviirderats vid tre tillftillen. Senast våren 2018 av
dåvarande bitradande ftirvaltningscheflnger Hjort på uppdrag av nuvarande

ftrvaltningschef.
Det åir från dessa utviirderingar, främst den senaste, som ftirslaget har sin grund.

Nuläge

I den utvärderingen som genomftlrdes under våren 2018 lyfter utredaren fram 5
punkter som var problemområden och bärande i beslutet att inftjra en
områdesorganisation 2012. Dessa var:

1. Personalanskaffning, från rekrytering till vikarieanskaffning.
2. Bristande lokalt administrativt stöd pga. neddragningar som beslutats
kommuncentralt.

3.

Elever i behov av stöd, samarbete med socialtjänst och andra
myndigheter och ökade krav på utredningar.

4.

Fastighetsfrågor, från skötsel

till ombyggnad, brandskydd,

ventilation med mera upplevs mycket tungt.
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IT-stödet från centrala lT-enheten.

5

utredaren konstaterar, av de svar som framkommit i utredningen, att dessa
problemområden kvarstår, i någon grad. IT-stödet fran IT-enheten iir dock den
enda punkt som ingen nämner som ett problem idag.
utredaren konstaterar vidare att de iakttagelser som identifierades vid
utviirderingen 2015 också kvarstår i väsentliga delar. Delar har ftirändrats och
ftjrbättrats men det speciella läge som Ronneby kommun har befunnit sig i, och
befinner sig i, med ett ökat antal barn och elever i verksamheten har medftirt
svarigheter att tillgodose alla identifierade behov.

I de enkätsvar och intervjuer som genomftirts i utvärderingen våren 2018
framkommer det att det fortfarande finns stora utmaningar gällande
kommunikation, ftirankring, det systematiska kvalitetsarbete samt kollegialt
låirande mellan skolledarna och personal. På den direkta frågan om man som chef
anser det vara bättre med en verksamhetsindelad ledningsorganisation jämfört
med den nuvarande områdesindelade anser 63.9 % att en verksamhetsindelad är
att ftiredra. Svarsfrekvensen var 90 %6.
Utredaren lyfter fram ett antal tänkbara åtgåirder utifran utvärderingen. Bland
annat anser hon att ledningsorganisationen bör bli verksamhetsindelad. Hon
ftireslår där:

o
o
o
o

Verksamhetschef ftir ftirskolan
Verksamhetschef ftir grundskolan

Verksamhetschefftirungdomsgymnasiet
Verksamhetschefftirvuxenutbildningen.

Bakgrunden till hennes förslag 2ir flera. Bland annat lyfter hon fram skollagen,
som tir indelad utifrån verksamhetsformema ovan och inte geografiskt
områdesindelad. Just detta faktum talar ftir en större tydlighet i vad som innefattas
i verksamhetschefens ansvarsområde. En stöne möjlighet till tydighet i planering,
uppftiljning och analys iir andra faktorer som lyfts fram.

I utvärderingen lyfts också möjlighetema att ftira över ansvaret ftir
Naturbruksgymnasiet och Hoby lant - och skog samt Flygteknik till
verksamhetsområdet ftir gymnasieskolan. För närvarande ligger ansvaret för dessa
verksamheter direkt under ftirvaltningschef. Anledningen till utredarens ftirslag är
bland annat att det finns större möjligheter till program- och skolutveckling om
samtliga gymnasieprogram ligger i samma ansvarsområde samt att de
skolinternat, ftir närvarande tre stycken, bör samlas under samma område då det
säkerligen finns samordningsvinster. Bakgrunden till nuvarande placering direkt
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under ftirvaltningschef är framftirallt historisk betingad. Då en stor ftirändring av
dåvarande Naturbruksgymnasiet och Hoby lant - och skog var nödviindigt
beslutades att det skulle ligga direkt under ftirvaltningschef ftir bättre styrning och
därmed få till stand en positiv ftirändring. Då samarbetet mellan
Naturbruksgymnasiet och Hoby lant- och skog är tätt och beroende av varandra
bör dessa verksamheter placeras nära varandra under samma chef.

Flygteknik är ett relativt nytt program och bedömningen var att i ett
uppstartsskede skulle programmet ligga direkt under ftirvaltningschef. Det finns
redan ett naturligt samarbete mellan dessa progftrm och gymnasieskolan Knut
Hahn och denna omftirdelning bidrar till att denna samverkan stärks. Det finns
dock ett hinder med att föra över Flygteknik helt och hållet till ett annat område
och det åir Transportstyrelsen. Då Flygteknik har som målsättning att bli godkänt i
enlighet med de krav som ställs av det internationella luftfartsregelverket, i
Europa fiireträtt av European Aviation Safety Agency, EASA så har de som krav
att programmet ftiljer vissa åtaganden. Bland annat måste en så kallad
Accountable Manager utses, i Ronnebys fall nuvarande rektor. En Accountable
Manager måste enligt dessa regler rapportera direkt till huvudman. Även om
villkoret inte åir helt tydligt finns en risk att en ftirflyttning av chefskapet kan i
nuläget påverka godkåinnandet negativt.

Bedömning
Verksamhetsområden
Utifran utviirderingen som genomftirts och de ftirslag som ftirs fram i
utviirderingen finns det mycket som talar ftjr att en verksamhetsindelad
organisation är att fiiredra. Utifrån perspektivet som ftirvaltningschef så är det
mycket viktigt att skapa en organisation som svarar mot de behov som finns i
verksamheten. Nuvarande ftjrvaltningschef ser svårigheter att behålla en
områdesindelad organisation och samtidigt kunna skapa den tydlighet,
transparens, trovåirdighet och kommunikation som är avgörande ftir en väl
fungerande organisation. Det omedelbara ftirdelarna med en verksamhetsindelad
organisation ser ftirvaltningschefen bland annat i:

o
-

Ett tydligare ansvarsområde.
Respektive verksamhetschef får ett tydligare, mer avgriinsat,
ansvarsområde som

o

Större möjligheter

ftiljer skollagens indelning i verksamhetsformer.

till kollegialt liirande:
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-

Genom att skapa en verksamhetsbaserad organisation ger vi
verksamhetschefen och skolledarna större möjligheter att skapa arenor ftir
kollegialt liirande. Med nuvarande organisation ftirsvåras detta.

.
-

Tydligare ansvarsområde ftir det administrativa stödet.

o
-

Administratörer blir tydligare kopplade till respektive verksamhetsområde
och på så sätt kan skapa nätverk och erfarenhetsutbyte på ett enklare sätt.
Tydligare systematiskt kvalitetsarbete.
Genom att tydliggöra ansvarsområdena blir det lättare att analysera
verksamheten och klargöra vilka utmaningar och styrkor som finns. På det
sättet blir det tydligare vilka insatser som krävs och dessa kan samordnas

utifrån strategiska måI.

o
-

Tydligare strategiskt fokus.
Förhoppningsvis ges verksamhetschefen möjligheter attta sig an ett mer
strategiskt fokus när ansvarsområdet begränsas till erVftine
verksamhetsformer.

a

Tydligare process gällande budget och uppftljning.
Genom en verksamhetsorienterad organisation ges verksamhetschefen och
ekonomer större möjligheter att få till stånd en tydligare budgetprocess och
möjlighet att analysera och fiilja upp på ett enklare sätt.

a

En större tydlighet i kommunikation och beslut.

I en geografisk indelning av ftirskola och grundskola krävs det att båda
områdescheferna i stora delar har samsyn och kommunicerar fattade beslut
likvåirdigt och vid sarnma tidpunkt ftir att undvika missfiirstånd och
dubbelarbete. Detta innebär att beslut måste synkas mellan de båda innan
kommunikation sker. Detta innebär i sin tur fler möten och en trögare
struktur.
a

De skäl som fanns ftir en områdesindelad organisation kan fullftiljas av en
verksamhetsorienterad.
De problemområden som låg

till grund ftir beslutet om en områdesindelad

organisation kan också mötas av en verksamhetsindelad. Dessutom bidrar
en verksamhetsindelad också till att problemområdena kan lösas på ett
tydligare sätt.

M
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Bedömningen är att det inte behövs två verksamhetschefer fiir gymnasieskolan,
vuxenutbildningen och SFI. Sett till antalet medarbetare och beröringspunkterna
bör dessa verksamheter placeras under en chef.
Bedömningen är vidare att de verksamheter som inte åir skollagsstyrda, d v s
Kunskapskällan och Kulturskolan ligger kvar som verksamheter direkt under
ftirvaltningschef. Elevhälsan, och där verksamhetschefen ftir RoS-teamet och
verksamhetschefen ftir EMI (elevhälsans medicinska insatser) har processats och
samverkats under hösten 2018 och beslutats att dessa funktioner bör ligga direkt
under ftirvaltningschef.

Av naturliga skäl finns det också risker med att inftira en annan
ledningsorganisation. Dessa kommer att belysas tydligare i den risk- och
konsekvensanalys som medftjljer fiirslaget.

Kvalitet- och utveckling
I rapporten lyfter också utredaren ftirslaget att inrätta en ansvarig chef ftir
kvalitets- och utvecklingsfunktionerna. För att möjliggöra en mer processtyrd
organisation med hög grad av tillit bör de funktioner som håller ihop dessa
processer, nyckelpersoner, samlas under en chef.

Det bör betonas att i nuvarande organisation fungerar kvalitets- och
utvecklingsfrågorna väI. Det finns en hög grad av processinriktat arbetssätt hos
dessa funktioner, kvalitetsutvecklarna och IKT-pedagogerna. För att skapa en
större tydlighet bör dock dessa funktioner samordnas, även om de fungerar väl var
ftir sig.

I ftirvaltningen finns ett väl fungerande arbete och en omorganisation med
ytterligare en chef kan skapa en onödig oro och hindra utvecklingsarbetet. Det är
dock viktigt att ftirvaltningschef ges möjlighet aff inta ett mer strategisk ledarskap
ftir att i sin tur skapa de bästa ftirutsättningarna utifrån verksamheternas behov.
Behov finns att samordna dessa funktioner fiir att skapa möjligheten till bättre
samverkan samtidigt som vi då bibehåller det väl fungerande arbetssätt som
påbörjats. En faktor, som talar mot en annan chef fiir dessa frägor, ar att
ftirvaltningschef i rollen som skolchef måste ha god insikt i just kvalitets- och
utvecklingsfrågor.
För att åstadkomma en önskviird ftirändring bör en av funktionerna, ftirutom att
samordna, också kunna inta rollen som ställftireträdande ft)rvaltningschef.
Diirmed tillvaratas det goda arbete och de processer som redan finns samtidigt
som det skapar större möjligheter till ett mer strategiskt ledarskap.
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Ytterligare utredningar
Ett av de problemområden som lyftes inftir omorganisationen2012 var bristande
lokalt administrativt stöd pga. neddragningar som beslutats kommuncentralt.
Som utvärderingen fran 2018 visar så kvarstår i hög grad detta problemområde.
Det är också önskvärt, men också ett behov av att titta närmare på andra områden
inom utbildningsftirvaltningen. Detta ftir att kvalitetssiikra och skapa en
organisation som svarar upp mot våra styrdokument. Följande områden ska
utredas och belysas, med start hösten 2019:

1.

Utreda eventuellt ytterligare behov av administrativt stöd inom
verksamhetema då antalet elever ökat markant de senaste fem åren.

Vi

ser att

det administrativa stödet som finns inom utbildningsftirvaltningen, på enhetsoch verksamhetsnivå, inte har utökats nämnvåirt trots att antalet barn och

elever inom ftirvaltningen har ökat.

2.

Utreda om särskolans olika verksamheter, grundsärskolan, gymnasiesärskolan
och vuxensärskolan, åir organiserade på optimalt sätt utifrån gällande
styrdokument och elevperspektiv. Utredningen bör belysa gemensamma
beröringspunkter, övergångar, samverkan m.m. En röd tråd ska finnas.

3.

Belysa och såikerställaatt de två verksamheter som har ett särskilt fokus på
elever med en AST-diagnos, AST-gruppen på Kallingeskolan och Crea Diem
på Knut Hahn, har en gemensam syn på uppdraget och att det finns en röd tråd
gällande elevernas utbildning. Övergången mellan de två verksamheterna,
eventuell utvidgning av uppdraget

till hemskolan och samarbetet mellan

verksamheterna bör ingå i utredningen.

4.

Säkerställa att administratörerna, men också studie- och yrkesvägledare, liirare

i t ex slöjd, svenska som andraspråk, idrott och hälsa m.fl. har fungerande
nätverk som säkerställer en likvärdighet inom ftirvaltningen. Hiir ska en
inventering genomftiras ftir att se vilka nätverk som behövs och se till att
ansvarig funktion utses.

Det åir inte ftirslagets avsikt och mål att sätta organisationen under respektive
verksamhetschef utan respektive verksamhetschef ska sedan ges möjlighet att
samverka och besluta om sin organisation ftir att skapa de bästa ft)rutsättningar att
utftira uppdraget.
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Under ftlrutsättning att beslut tas gällande ny ledningsorganisation bör det lokala
samverkansarbetet lyftas i ftjrvaltningens samverkansgrupp. Detta ftir att komma
fram till hur det bäst ska utformas i en verksamhetsstyrd organisation.

Sammanfattning
Utifrån risk- och konsekvensanalysen och mot bakgrund av den utvärdering som
ligger till grund ftir detta fiirslag iir avsikten att inftira en ny ledningsorganisation
inom utbildningsftirvaltningen. Den nya ledningsorganisationen innebär ftiljande:

1.

vi skapar en organisation bestående av tre verksamhetschefer med ansvar
ftir:
att

A.

Förskola

B.

Grundskola

C. Gymnasieutbildning, vuxenutbildning

2. Naturbruksgymnasiet,

och SFI

Hoby lant- och skog ftirs över till verksamhetschefen

ftir gymnasieskolan.

3.

Målsättningen åir att Flygteknik ska tillhöra gymnasieområdet fullt ut men med
bakgrund av Transportstyrelsens krav och nuvarande certifi eringsprocess

ligger chefskapet ftir rektor kvar direkt under ftirvaltningschef. Samverkan
mellan programmet och gymnasieskolan Knut Hahn ska fortsätta och
programmet ska betraktas som en naturlig del av Knut Hahns programutbud.

De av ftirvaltningschefen ftireslagna ansvarsområdena ftir verksamhetscheferna
överensstämmer med Skollagen.

Organisationen beräknas inftiras fran och med

ll7 2019.

Förslaget har kommunicerats med samtliga chefer inom Utbildningsftirvaltningen.
MBl-ftirhandling har hållits 2019 -02-26.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnåimnden bifaller ftireliggande ftirslag gällande en ny

ledningsorganisation inom utbildningsftirvaltningen.

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), l:e vice ordf Silke Jacob,2:e
vice ordf Stefan Österhof (S), nåimndsledamöterna Anna-Karin Wallgren (S),
Rune Kronkvist (S), Lova Necksten (MP), Lars-Olof Wretling (L) och Tony
Holgersson (SD), samt tjåinstgörande ersättare Lars Sager (M).

Yrkanden
Niimndsledamot Anna-Karin Wallgren (S) yrkar bifall

till

ftirslaget.

Niimndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar bifall till ftirslaget, med tillägget att en
utvåirdering ska ske läsåret 201912020 och presenteras i Utbildningsniimnden ftire
nytu 2020.

Nåimndsledamot LovaNecksten (MP) yrkar bifall

till

Nåimndsledamot Lars-Olof Wretling (L) yrkar bifall

ftirslaget.

till fiirslaget.

Beslut
Utbildningsnåimnden bifaller ftirvaltningschefens ftirslag gällande ny
ledningsorganisation fttr Utbildningsftirvaltningen. Den nya ledningsorganisationen innebär ftilj ande :

1.

att en organisation skapas bestående av tre verksamhetschefer med
ansvar ftir:

A.
B.
C.
2.
3.

Förskola
Grundskola

Gymnasieutbildning, vuxenutbildning och SFI

Naturbruksgymnasiet, Hoby lant- och skog ftirs över
verksamhetschefen ftir gymnasieskolan.

till

Målsättningen ar att Flygteknik ska tillhöra gymnasieområdet fullt ut
men med bakgrund av Transportstyrelsens krav och nuvarande
certifieringsprocess ligger chefskapet ftir rektor kvar direkt under
ftirvaltningschef. Samverkan mellan programmet och

ISåI
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gymnasieskolan Knut Hahn ska fortsätta och programmet ska
betraktas som en naturlig del av Knut Hahns programutbud.

Organisationen beråiknas infiiras fran och med 2019-07-01

Utbildningsnämnden bifaller nåimndsledamot Rune Kronkvists (S) tilläggsyrkande
betr utvåirdering. En utviirdering ska ske läsåret 201912020 och presenteras i
Utbildningsnämnden fiire nyår 2020.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Skolområdeschefer
Samtliga rektorer/filrskolechefer/chefer inom Utbildningsftirvaltningen
Förvaltningssamverkansgruppen FK.

l'W'rss

utdragsbestyrkande
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Förslag till fastställande av patientsäkerhetsberättelsen år
2019.
Sammanfattning
Bodil Östgard, verksamhetschef ftir Elevhälsans Medicinska Insats (EMD
redogjorde ftir ftirslag till Patientsäkerhetsberättelse är 2019.
"För eleverna i ft)rskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och
gymnasieskola, ska det finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska
fråimst vara ftirebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot
utbildningens mål ska stödjas. För medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser ska det finnas tillgang till skolläkare, skolsköterska,
psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med sådan
kompetens att elevemas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses.
Elevhälsans medicinska insats ska bedrivas enligt grundema i Hälso- och
sjukvårdslagen 1982:763 (HSL). Den l/l 2011 inftirdes en ny patientsäkerhetslag
(SFS 2010:659 och SOFST).

Vårdgivaren åir den kommunala nåimnd som ansvarar ftir elevhälsans medicinska
del i kommunen. För Ronnebys del är det Utbildningsnämnden. Vårdgivarens
ansvar innebåir bl a ftiljande;

-

Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och
arbete ftirebyggande fiir att ftirhindra vårdskador.

-

Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller håindelser.

-

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en föra för
patientsiikerheten ska rapporteras till Socialstyrelsen.
Patienter och närstående ska uppmuntras att involvera sig
patientsäkerhetsarbetet.

i

Verksamhetschefen tillsammans med vårdgivaren leder patientsäkerhetsarbetet.
Personalens kompetens och kunnande är en grundsten i patientsiikerhetsarbetet
och i mötet med elever och vårdnadshavare. Personalen kan ta in synpunkter och

klagomål och rapportera dessa vidare.
Varje år (senast

mars) ska en patientsåikerhetsberättelse upprättas där
,verksamhetens arbete med patientsäkerhet beskrivs och utv?irderas.
1
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I anslutning härtill informerade verksamhetschef Bodil Östgård om ett tillägg till
Patientstikerhetsberättelsen gällande sista meningen i fi)rsta stycket på sidan 10
som ska ha ftiljande lydelse:

I

september blev chefenrt;r ROS, Råd- och Stödteamet personalansvarig samt
ansv ar i g för b e mannin ge n o c h v er ks amhe t s c hefe n rt)r de lnin ge n. "
"

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsniimnden fastställer Patientsäkerhetsberättelsen

fiir år

2019.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C),
2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamöterna Tim Aulin (SD), Christer
Stenström (M) och Anna-Karin Wallgren (S), samt tjåinstgörande ersättaren Lars
Sager (M).

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer Patientsäkerhetsberättelsen ft)r år 2019; med
tillägget gällande sista meningen i ftirsta stycket på sidan l0 som ska ha ftiljande
lydelse:

chefenrt;r ROS, Råd- och Stadteamet personalansvarig samt
ansvarig för bemanningen och verlrsamhetschefen ft)rdelningen. "
"

1 september blev

Exp:

Bodil Östgard, verksamhetschef EMI
Sofia Wildros, chef RoS-Teamet

Utdragsbestyrkande
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Dnr 201 9-000148 623

Faststäl lande av förfråg n i n gsu nderlag gäl lande s kols kj uts
Ronneby/Kallinge - Hobyskolan.

Sammanfattning
Skolskj utshandläggare Helena Carlberg-Andersson redo gj orde ftir framtaget
ftirfrågningsunderlag gällande skolskj utstrafi k fran Ronneby/Kallinge till
Hobyskolan ftir läsaret 201912020 och201012021; samt option ftr 202112022 och
202212023. Upphandlingen omfattar skolskjutsning av max 50 elever.

Fackliga representanter äger ej rätt attnäwaraunder ärendets ftiredragning

(KL7 Kap l4$).

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S) och Tony
Holgersson (SD), tjänstgörande ersättarna Catharina Christensson (S) och Lars
Sager (M) och ersättaren Martin Moberg (S).

Beslut
Utbildningsnäimnden fastställer ftireliggande fiirfrågningsunderlag gällande
skolskjutstrafik från Ronneby/Kallinge till Hobyskolan ftir läsåret 201912020 och
201012021; samt option for 202112022 och202212023. .

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutshandläggare
Teo Zickbauer, upphandlare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-000149 623

Faststäl la nde av förfråg n i ngs u nderlag gäl lande skols kj uts
Ron neby/Kal I i n ge - Hobys kolan/Backaryds kolan.
Sammanfattning
Skolskj utshandläggare Helena Carlberg-Andersson redo gj orde för framtaget
ftirfrågningsunderlag gällande skolskj utstrafi k fran Ronneby/Kallinge till
Hobyskolan/Backarydsskolan ftir läsåret 201912020 och20l0l202l; samt option
for 202112022 och202212023. Upphandlingen omfattar skolskjutsning av max 50
elever.

Fackliga representanter äger ej rätt allnarvaraunder ärendets ftiredragning.
(KL7 Kap 14$).

Deltar i debaften
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S) och Tony
Holgersson (SD), tjtinstgörande ersättarna Catharina Christensson (S) och Lars
Sager (M) och ersättaren Martin Moberg (S).

Beslut
Utbildningsniimnden fastställer ftireliggande ftirfrågningsunderlag gällande
skolskjutstrafik från Ronneby/Kallinge till Hobyskolan ftir läsåret 201912020 och
201012021; samt option for 202112022 och202212023. .

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutshandläggare
Teo Zickbauer, upphandlare
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Dnr 201 9-0001 50 623

Faststäl lande av förfråg n i ngsu nderlag gäl lande
Ronneby/Kallinge - Hallabroskolan.

s

kolskj uts

Sammanfattning
Skolskjutshandläggare Helena Carlberg-Andersson redogjorde ftir framtaget
ftirfrågningsunderlag gällande skolskjutstrafik fran Ronneby/Kallinge till
Hallabroskolan ftir läsåret 201912020 och201012021; samt option for 202112022
och202212023. Upphandlingen omfattar skolskjutsning av max 50 elever.

Fackliga representanter äger ej rätt att nåirvara under iirendets ftiredragning.
(KL 7 Kap 14$).

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
niimndsledamöterna Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S) och Tony
Holgersson (SD), tjåinstgörande ersättarna Catharina Christensson (S) och Lars
Sager (M) och ersättaren Martin Moberg (S).

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer ftireliggande ftirfrågningsunderlag gällande
skolskjutstrafik fran Ronneby/Kallinge till Hobyskolan ftir läsåret 201912020 och
201012021; samt option for 202112022 och202212023. .

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Helena Carlberg-Andersson, skolskj utshandläg gare
Teo Zickbauer, upphandlare

ce.
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Dnr2019-000151 623

Faststäl lande av förfråg n i n gs u nderlag gäl lande skolskj uts
Ron neby/Kal li nge - Eringsbodaskolan.

Sammanfattning
orde för framtaget
ftirfrågningsunderlag gällande skolskjutstrafik från Ronneby/I(allinge till
Eringsbodaskolan ft)r läsåret 201912020 och20101202l; samt option ftir
202112022 och202212023. Upphandlingen omfattar skolskjutsning av max 50
elever.
Skolskj utshandläggare Helena Carlberg-Andersson redo

gj

Fackliga representanter äger ej rätt attnrirvaraunder åirendets ftiredragning

(KL7 Kap la$).

Deltar i debatten
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof (S),
ntimndsledamöterna Christer Stenström (M), Rune Kronkvist (S) och Tony
Holgersson (SD), tjiinstgörande ersäffarna Catharina Christensson (S) och Lars
Sager (M) och ersättaren Martin Moberg (S).

Beslut
Utbildningsnåimnden fastställer ftireliggande ftirfrågningsunderlag gällande
skolskjutstrafik från Ronneby/Kallinge till Hobyskolan ftir läsåret 201912020 och
201012021; samt option for 202112022 och202212023. .

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
Helena Carlberg-Andersson, skolskjutshandläggare
Teo Zickbauer, upphandlare

l,M
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Dnr 201 9-000023 026

Personal och arbetsmiljöfrågor mars 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerad om ny bitr rektor på
Fredriksbergsskolan. Mats Mellkvist tillträdde tj åinsten 2019 -03 -04.

Bitr rektor vid Hobyskolan börjar i slutet av april 2019.
Rekrytering av ny rektor på Gymnasieskolan Knut Hahn iir klar. Ulf Nilsson
tillträder tj åinsten efter Christoffer Sj ölander.

Vidare påminde ftirvaltningschefen om "Skoljobbsmässan" på Gymnasieskolan
Knut Hahn (tidigare "rekryteringskväll") och om "Kosläppet" den 27 aprilpä
Blekinge Naturbruksgymnasium.

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmilj ösamordnare

34(42)
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Dnr 2019-000024 602

Kurser och konferenser mars 2019
Sammanfattning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) informerade om inbjudan till Regional dialog om
vuxenutbildning den 11 apÅ12019. Utbildningsnämndens presidium har beslutat
att Beredningsutskottet deltar under dialogdagen.

Vidare informerade ordföranden om utbildningsdag ftir Utbildningsnåimndens
ledamöter/ersättare den l6 april2019 kl 13.00-16.00. Föreläsaren Lars Werner
har inbjudits. Föreläsningen hålls på Soft Center i Andromeda konferenssal,
Kunskapskällan.
Arbetsmöte ftir budgetdiskussioner åir inplanerad den 5 juni 2019,
16.00, Kallingesalen på Stadshuset i Ronneby.

kl 13.00-

Slutligen påminde ordftiranden om Skolriksdag 2019 som hålls den 6 juli.
Utbildningsnåimndens presidium deltar.

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch
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Förvaltningschefens Rapporter mars 2019
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring Resursskola; en stödåtgtird
med anledning av incidenter som lett till att elever stiingts av från ordinarie
undervisning. Utredning har tillsatts som troligtvis behandlas i
Utbildningsnåimnden i maj månad 2019.

Vidare informerade ftirvaltningschefen ang återremitterat iirende fran KS au
gällande lokaler i Kallinge. Möte kommer att hållas mellan ftirvaltningschef och
skolområdeschefer. Läget tir mycket akut. Paviljonger på Slättagårdsskolan är ett
måste.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), nämndsledamöterna Tony
Holgersson (SD), Rune Kronkvist (S), Anna-Karin Wallgren (S) och Christer
Stenström (M), samt tjiinstgörande ersättarna Catharina Christensson (S) och Lars
Sager (M).

Beslut
Rapporterna tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar mars 2019
Sammanfattning
20t8.448

- 609

Miljö och byggnadsftirvaltningen: Delegationsbeslut gällande Västra Hallen
1:105

-

inomhusmiljön på Hallabroskolan.
2018.552

- 041

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2019-02-18 Stadshuset. Ronneby
KF$63 :20 1 9) : Äskande, omprövning Budget 20 I 9 Utbildningsniimnden.

2019.47 -047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir gymnasieskolans introduktionsprogram 2019.

Skolverket: Beslut om statsbidrag

till kvalitetssiikrande åtgtirder fttr 2019
2019.82 -047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir omsorg under tid då ftirskola eller
fritidshem inte erduds ftir 2019.

2019.tt4 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir fortbildning av låirare när det gäller
svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska ftir
invandrare är 2019.

20t9.t15 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir fortbildning ft)r specialpedagogik fiir

20t9.

IM'
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2019.116

- 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir behörighetsgivande utbildning ftir
låirare i yrkesämnen ftir 2019.

20t9.tr8 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir fortbildning av låirare samt
fritidspedagoger och motsvarande ftir 2019.

2019.119 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir kompetensutveckling av låirare i
yrkesämnen ån 2019.

2019.145 -047

Skolverket: Beslut om statsbidrag fiir hjälp med liixor eller annat skolarbete
utanftir ordinarie undervisningstid 20 I 9.

20t9.t47 -047
Specialpedagogiska Skolmyndigheten/Skolverket: Beslut avseende ansökan
om statsbidrag ftir särskilda insatser på skolområdet.

2019.tr2

- rt4

20t9.t23

- tt4

Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-02-08
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun (KI7 I 49 6-19).

Polisanmälan ang stöld 20 1 9- 02-I
kommun (Kl79468-19).

I

-42-

1

2 Snäckebacksskolan, Ronneby

2019.124

- tt4

Polisanmälan ang stöld i skola 2019-02-12 Esplanaden, Ronneby kommun
(Kr81420-19).
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Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-02-13 Espedalsskolan,
Ronneby kommun (Kl 83 800- 1 9).

2019.168

- lt4

Polisanmälan ang stöld av dator ur/från motordrivet fordon 2019-02-16
Malmö (K197076-19).

2019.169

- 114

Polisanmälan ang stöld av elevdator på boende 2018-12-29 Folkparksvägen
19, Ronneby kommun (K250570-19).

2019.170

- tr4

Polisanmälan ang skadegörelse på personbil 2019-03-04 Abergavägen,
Listerby, Ronneby kommun (K260869- 1 9).

20t9.51

-

4132

Länsstyrelsen Blekinge: Beslut gällande ftirprövning av djurstall Blekinge
Naturbruksgymnasium / Hoby Lant o Skog, Ronneby kommun.

Protokoll fran Förvaltningssamverkans gruppen 20 I 9- 02Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.

sign

1

8
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Dnr 2019-000027 002

Delegationer mars 2019
Sammanfattning
Av ftirvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2019 -02-18- -2019
delegationsbeslut fiir Skolområde GyV 20 1 8-03 - 1 9 --2019-03 -21
(Vuxenutbildningen), cirkulerade under nåimndssammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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övrigt

-

Utbildningsnämnden mars 2019. lnformation.

Sammanfattning
Niimndsledamot Tim Aulin (SD) efterfrågade information kring situationen på
Snäckebacksskolan med anledning av de incidenter som tidigare rapporterats.
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att möte hållits med EST-Gruppen. De
stödåtgärder i form av insatser som skett med väktare kommer att fortsätta
sporadiskt då detta gett en positiv effekt. Ett fiiräldraråd har skapats på
Snäckebacksskolan.

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) informerade om kallelse till möte på
TeknikCollege som dock ställdes in. Vidare upplyste Evaldsson om att
Revisionen utsett revisorema Kjell GG Johansson (ordinarie) och Margareta
Yngvesson (ersättare) att svara mot Utbildningsnämnden.

Vidare informerade ordföranden Åsa Evaldsson (M) om digitalt utskick till
utbildningsnämnden ftir de som har egen dator eller platta. Niimndsutskicket
kommer även fortsättningsvis att ske per post i awaktan på KF:s beslut.
I anslutning härtill delgavs nämndsledamöterna även framtagen rutin ftir utskick
av nämndens ärenden. Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) uppger att de ärenden som
inte hinner bli klara till de datum som anges i tidsplanen kommer att tas upp på
utbildningsnåimnden månaden eft er.
Tidsplan ftir digitalt utskick samt Rutin ftir handläggning av utbildningsnämndens
iirenden niirsluts detta protokoll som bilaga.

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) lyfte fråga till utbildningsftirvaltningen om hur
stor andel av eleverna på gymnasiet som klarar/blir godkiinda på sitt
gymnasiearbete i tid till att VT åk 3 åir slut.

Enligt inhåimtade uppgifter fran Gymnasieskolan Knut Hahn fick endast 3 av 204
avgångselever underkänt i gymnasiearbetet.
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Slutligen informerade ordftiranden om framtagna kartor dåir nåimndsledamöterna
ser den geografiska placeringen av ftirskolor, skolor och gymnasium inom

Utbildningsftirvaltningen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M),

nämndsledamöterna Rune

Kronkvist (S) och Christer Stenström (M), samt tjiinstgörande ersättaren Lars
Sager (M).

Beslut
Informationen tas till dagens protokoll.
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