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§ 123

Dnr 2018-000389 041

Uppfôljning av budget, Tertial

2.

Redovisning.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för genomförd budgetuppföljning
Tertial 2. Prognosen visar ett underskott på ca -l 5 Mkr, som till största delen
härrör från grundskolans verksamhet och beror på minskade migrationsintäkter
(l O Mkr). Även kostnaderna till fristående enheter har ökat mer än
prognosticerat, liksom tilläggsbeloppet för särskilda behov. Kostnaderna för
företagshälsan har också ökat. Budgeten har delvis balanserats upp pg a att
reserven för ökade städkostnader inte behöver tas i anspråk. Färre
kommunplacerade ger 1 200 Tkr mindre än prognosticerat.

Bedömning

Åtgärder föreslogs vid Tertial l, men efter beslut i Kommunstyrelsen
avvaktades redovisningen för Tertial 2. Sedan årsskiftet har ca 20-talet tjänster
inte tillsatts eller har minskats i sysselsättningsgrad.

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Lars Sager (M), Erik
Ohlson (V) och Magnus Stridh (SD).

Yrkanden

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar om att anhålla hos Kommunstyrelsen
att låta Kommunfullmäktige fatta beslut om tilläggsanslag i enlighet med
tidigare initierade ärende från

Utbildningsnämnden 2018-05-19.

2:e vise ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar
ytterligare 1,2
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Propositionsordning

1

Ordföranden Lennarth Förberg (M)
yrkande mot avslag.

ställer

nämndsledamot Erik Ohlsons (V)

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit Erik Ohlsons (V) yrkande
om att anhålla hos Kommunstyrelsen att låta Kommunfullmäktige fatta beslut

om tilläggsanslag

i

enlighet

med tidigare initierade ärende från

Utbildningsnämnden 2018-05-19

.

Propositionsordning 2
Ordföranden Lennarth F örberg (M)
yrkande mot avslag.

ställer 2:e

Vice ordf J an-Eric Wildros (S)

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit 2:e Vice ordf J an-Eric
Wildros (S) yrkande om att tidigare äskanden justeras med ytterligare 1,2 Mkr.

Beslut
Utbildningsnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

initierade ärende från

Samt

att tidigare

fatta beslut

om tilläggsanslag

i

om att låta

enlighet

Utbildningsnämnden 2018-05-19

äskanden justeras

med ytterligare

1,2

Exp:

Kommunstyrelsen

Tobias Ekblad, Fch

Ekonomienheten
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Dnr 2018-000402 O41

§ 124

Budget 2019. Revidering av budgetfôrslag
budgetberedning KS.

efter

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kring framtagen prioritering
gällande äskanden om utökad driftbudget 2019. Prioriteringen har skett i
samråd med Ledningsgruppen.
Förvaltningschefen betonar att oavsett prioritering
samtliga uppförda äskanden.

l,

2 och 3; ﬁnns behov av

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric
(S), nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och Lars Sager (M).

Wildros

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar

bakom förvaltningschefens

förslag

till

Utbildningsnämnden

ställer sig

prioriteringar.

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar
prio

att

att

samtliga punkter rödmarkeras

som

l.

Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer de båda yrkandena emot varandra
och finner att Utbildningsnämnden bifallit ordförandens yrkande om att ställa
sig

bakom

förvaltningschefens förslag

till

prioriteringar.

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag
avseende äskanden om utökad driftbudget.
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Dnr 2018-000392 678

§ 125

Uppföljning av skrivelse

till

KS - Framtidens

förskola.

Sammanfattning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) redogjorde för historiken i ärendet, som
härrör från en skrivelse ang lunchtider som behandlades i Utbildningsnämnden
i mars månad 2018.
Ärendet har tidigare behandlats i Utbildningsnämnden 2018-02-22 (N
§3 l :201 8) och 2018-03-22 (N §38:20l8). En redovisning har begärts till
utbildningsnämnden 201 8-04- l 9.

Förslag till beslut
F öreslås att protokollsutdraget från Utbildningsnämnden i mars månad ånyo
exp till Kommunstyrelsen tillsammans med ett påpekande att det är

kostenhetens ansvar

att

lokalerna är utformade ändamålsenligt.

Föreslås att ärendet ånyo behandlas vid Utbildningsnämndens sammanträde
oktober 2018.

i

Deltar debatten
i

debatten deltar nämndsordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf JanEric Wildros (S), nämndsledamôterna Lova Necksten (MP), Lars Sager (M),
tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson (S) och ersättaren Martin Engelsjö
I

(M)-

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att ånyo exp protokollsutdraget från nämndens
marssammanträde till Kommunstyrelsen och påpekar kostenhetens ansvar för
att lokalerna är utformade ändamålsenligt.
Ärendet behandlas ånyo vid Utbildningsnämndens sammanträde 2018-10-18.
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§ 126

Dnr 2018-000381 109

Fërslag

till

namn pâ den nya skolan

i

Kvarteret Svarven

Sammanfattning
Monica Sjôvind, Verksamhetsanknuten projektledare, redogjorde
för arbetsprocessen tillsammans

av

lista

inledningsvis

med Kommunikationsenhet; med framtagning

på inkomna namnförslag.

den av kommunstrateg
framgår följande;
I

”Som en del

Tommy Ahlquist framtagna förslagsskrivelsen

det av Kommunfullmäktige tagna beslutet gällande projektet
”Framtidens skolor”, byggs en av ABRIs lokaler i kvarteret Svarven om till en
ny modern 4-9 skola (KF 2017-09-28, Dnr 2017 -000 502 001).
Utbildningsnämnden tog beslut 2017-11-16, (Dnr 2017- 000482 600) 0m
att Utbildningsförvaltningen, med stöd av kommunikationsenheten, skall ge
allmänheten möjlighet att lämna förslag på namn på den nya skolan.
i

Utbildningsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden beslutar,
fonnaliserade ”namngn1pp”,
”
på den nya skolan.

med Miljö- och byggnadsnämndens

efter

samråd

om namnet

Bedëmning
Allmänheten har under tiden ll maj - 15 juni 2018, haft môjlighet att lämna
förslag på namn via www.ronneby.se. Några personer har också skickat brev
med namnförslag. Information om möjligheten har funnits i dagstidningar, på
sociala medier (Facebook) och på kommunens hemsida.
Totalt har 68 förslag lämnats in, se sorterad lista.
Den forrnaliserade ”namngruppen”, som finns inom Miljö- och
byggnadsförvaltningen, skall se till att namn på nya byggnader mm, uppfyller
”god ortsnamnssed”.
Utbildningsförvaltningens representant, rektor Ulrika Lundin, samt
projektledare Monica Sj övind, har diskuterat förslagen som inkommit, och
föreslår att den nya skolan skall heta Parkdalaskolan.
Parkdala förskola ligger i direkt anslutning till den nya 4-9 skolan, som
preliminärt är färdig i maj 2020.
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
F öreslås att Utbildningsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden
beslutar att den nya skolan i kV Svarven skall heta Parkdalaskolan.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e Vice ordf J an-Eric
(S), nämndsledamot Erik Ohlson (V) och ersättaren Helene Fogelberg
(M)I

Wildros

Yrkanden
2:e Vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall till förslaget
Parkdalaskolan då det har geografisk anknytning.

namn

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att verksamhetens namn
Parkdalaskolan och

att

den är inrymd i kvarteret SVarven.

fastställs

till

Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer fråga till nämndsledamöter om
utbildningsnämnden kan besluta i enlighet med nämndsledamot Erik Ohlsons
(V) yrkande.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallet nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) yrkande.

Beslut
Verksamhetens namn

fastställs

SVarven.
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Tobias Ekblad, Förvaltningschef

Tommy Ahlquist, Kommunstrateg
Monica

Sj öVind,

verksamhetsanknuten proj ektledare

Dennis Roberteus, VD ABRI
Miljö och Byggnadsnämnden
Kommunikationsenheten FK
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Dnr 2018-000396 600

§ 127

Hyresavtal mellan ABRI och Ronneby
ny skola kvarteret Svarven. Fërslag.

Kommun

gällande

i

Sammanfattning

Tommy

Kommunstrateg
Ahlquist informerade inledningsvis kring tidplan för
projektet Framtidens Skolor. Den nya skolan i kvarteret Svarven beräknas vara
klar år 2020. I enlighet med KS beslut kommer Sko gsgårdsskolan att rivas
2020/2021 för ny förskola inklusive Nattis. KS har också tagit beslut om
rivning av Snäckebacksskolan; förutom den äldsta byggnaden (samrealskolan)
och intilliggande gymnastiksal/aula.
Vidare informerade Tommy Ahlquist kring etablering av fristående förskola
Norlandia i Kallinge. Förskolan beräknas stå klar 2020 kvartal 2.

Dennis Roberteus, VD ABRI, del gav utbildningsnämndens ledamöter förslag
till hyresavtal samt informerade från ABRI:s styrelsemöte 2018-09-17 där
beslut togs om att avbryta upphandlingen pg a bristande konkurrens. Vidare
beslutades inleda en ny upphandlingsprocess som ryms inom beslutad tidplan.
Hyresavtalets löptid ska matchs det tidsbegränsade bygglovet. Anbudstiden går
ut 2018-10-10.

Förhållningssätt vid kalkylering av hyresnivåer kopplat till ägardirektivet
delgavs utbildningsnämndens ledamöter. Avtalets uppbyggnad och innehåll
genomgicks och kommenterades. Hyresavtalet har granskats av kommunjurist.

Monica

Sj övind, verksamhetsanknuten projektledare, redogjorde för den
samverkan med verksamheterna och det förankringsarbete som skett. Under
hösten 2017 låg fokus på kv Svarven. Under Våren 2017 har arbetet fortsatt
kring 4-9 skolorna. Fortlöpande information ges i form av bl a nyhetsbrev och

kontinuerlig infonnation till utbildningsnämnd, utbildningsförvaltning,
samverkan, ledningsgrupper mm. Information läggs även ut på Ronneby
kommuns hemsida under ”Framtidens Skolor”.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Christer Stenström (M), Lars Sager (M),
I

Justerandes sign

~

m»,

l

~

Utdragsbestyrkande

l

l

Sida

14(51)

~
~

RONNEBY
~~

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN
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Utbildningsnämnden

Stefan Ôsterhof (S) och Erik Ohlson (V), tjänstgörande ersättare

(SD) och Johnny Håkansson

Tim Aulin

(S).

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall

Ahlquists skrivelse.

till

kommunstrateg

Tommy

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) yrkar att Utbildningsnämnden föreslår
Kommunstyrelsen att låta sakkunnig jurist utreda om ett hyresavtal är förenligt

med LOU.

Sannolikt är ärendet

att

en extern förhyming.

betrakta

som en byggentreprenad och inte

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar avslag på nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) yrkande.

Propositionsordning

1

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan till Utbildningsnämndens
ledamöter om bifall ges till kommunstrateg Tommy Ahlquist skrivelse
gällande hyresavtal mellan ABRI och Ronneby kommun.
Ordföranden finner
ställer

Utbildningsnämnden bifallit föreliggande förslag och
sig bakom det av ABRI upprättade avtalet, samt lämnar över till
att

Kommunfullmäktige att besluta om vilken nämnd som

skall teckna

hyresavtalet.

Propositionsordning 2
Ordföranden Lennarth Förberg (M)
yrkande mot avslag.

ställer

nämndsledamot Erik Ohlsons (V)

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) yrkande gällande anlitande av sakkunnig jurist att utreda om

hyresavtalet är förenligt

med LOU.

Omröstning begärs.
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De som yrkar bifall till nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande röstar ja och
de avslâr yrkandet röstar

nej.

Ja

Beslutande

Nej

Avstår

Lennarth Förberg (M)
Christer Stenström

(M)

Lars Sager (M)
Jonatan Glader, (C)

tjg ers.

><><><><><><><

Silke Jacob (C)

Lars-Olof Wretling (L)
J an-Eric

tj g.ers

Wildros 2:e Vice ordf (S)

Stefan Ôsterhof (S)

Marie Ohlsson (S)

Johnny Håkansson
Ingrid Karlsson (S)

><î><î><><

(S)

tj g.ers

tj g.ers

Erik Ohlson (V)

Lova Necksten (MP)

Magnus

><
><

Stridh (SD)

Tim Auhlin (SD) tj g.ers

><

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden avslagit nämndsledamot Erik
Ohlsons (V) yrkande.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatet blir

Justerandes sign

lm
I

M

l

ja-röster, 9 nej -röster 5 avstår att rösta.

Utdragsbestyrkande

l

Sida

16(51)

~~

~~ KOMMUN

_

§é\1%E\g3_l\2l'(I)'RADESPROTOKOLL

Utbildningsnämnden

Beslut
Utbildningsnämnden

och ställer sig bakom det av
Kommunfullmäktige att besluta

bifaller föreliggande förslag

ABRI upprättade avtalet, samt lämnar över till

om vilken nämnd som skall teckna hyresavtalet.

Exp:

Kommunfullmäktige

Tommy Ahlquist, kommunstrateg

Tobias Ekblad, förvaltningschef
Dennis Roberteus, VD ABRI
Monica Sjövind, verksamhetsanknuten projektledare
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Dnr 2018-000374 880

§ 128

Begäran om remissyttrande avs Läsdelegationens
betänkande Barns och ungas Iäsning - ett ansvar fôr hela

samhället (SOU 2018:57). Förslag.
Sammanfattning

Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för förslag till yttrande gällande
Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela
samhället. l yttrandet anförs följande;

”Regeringen beslutade den 22 september 2016 att tillkalla en kommitté i form
av en delegation med uppdraget att, inom ramen för satsningen Hela Sverige
läser med barnen, samla alla aktörer — skola, kultur och föreningsliv, t.ex.
idrotten - runt insatser för läsning i och utanför skolan.
Syftet

med Läsdelegationens uppdrag har varit att bidra till att ge alla barn och

ungdomar likvärdiga förutsättningar

och lustfyllda
läsupplevelser. Prioriterad målgrupp för arbetet har varit barn och unga mellan
0-18 âr. Àven vuxna har varit en målgrupp men då främst i egenskap av
läsande förebilder för barn och unga.
för en fullgod läsförrnåga

Delegationen har antagit namnet Läsdelegationen.
Delegationen har identifierat
barns och ungas läsning

ett antal

utvecklingsområden av särskild vikt för

Det finns många exempel på framgångsrika insatser på läsningens omräde i
och utanför skolan. Det är inom dessa områden som delegationen har valt att
lämna förslag respektive bedömningar. Förslag och bedömningar gäller alla
barn och unga, oavsett förutsättningar och behov. Delegationen betonar att det
finns många vägar till läsning och att det därför är av största vikt att det finns
förståelse och kompetens inom respektive verksamhet för att barn och unga
utvecklar sin läsning på många olika sätt.

De utvecklingsområden som berör utbildningsväsendet är:
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Utbildningsnämnden

Litteratur

i

förskolan

Det ska framgå av läroplanen

för förskolan att förskolan ska sträva efter att

utveckla barnens intresse för litteratur. Vidare föreslås att personalen i
förskolan i högre utsträckning än idag ges möjlighet att delta i Läslyftet och
Skolverket ska ta fram stödmaterial om hur man kan arbeta med litteratur i

att

förskolan.

Samverkan kring små barns språkutveckling

med sin kunskap ska långsiktigt stödja kommuner som i
samverkan med BVC, folkbibliotek och förskolor arbetar med små barns

Kulturrådet

språkutveckling och även verka för att ﬂer kommuner påbörjar en samverkan
kring små barns språkutveckling. Arbetet bör ske tillsammans med Skolverket

och Socialstyrelsen.

Alla elevers

rätt

till

en fullgod läsfönnåga

är av stor vikt att tidigt och systematiskt kartlägga och identifiera om
elever har läs- och skrivsvårigheter för att tidigt kunna sätta in adekvata
stödinsatser. Att arbeta språkutvecklande i alla ämnen är positivt för alla elever
men särskilt viktigt för nyanlända elever och elever med annat modersmål än
svenska. Vad gäller arbetet med skönlitteratur är det av betydelse att lärare
systematiskt genomför diskussioner om det lästa och även agerar läsande
förebilder för eleverna.

Det

Läslvftet ska revideras utifrån aktuell forskning

och verksamhetens behov

moduler bör kontinuerligt revideras utifrån
eventuella nya behov i verksamheten.
Läslyttets

Långsikti g hållbar lärarkompetens

Det

ny forskning och

inom läsning

är centralt att insatserna utformas så att lärare får

den kompetens och de

verktyg som behövs för att de ska kunna möta alla elevers olika förutsättningar
och behov. Det är viktigt att arbeta med tidiga läsinsatser men även att
läsundervisningen och läsningen har hög prioritet på högstadiet och i
gymnasieskolan. Det är även av vikt att skolans läsundervisning svarar mot

den ökade digitaliseringen i samhället.

om bemannade skolbibliotek ska utredas
Vi föreslår att frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas. Vi föreslår
Frågan
även

Justerandes sign
l

l

f":

«f

5

att

vad en skolbiblioteksverksamhet är ska definieras på förordningsnivå

lMl

Utdragsbestyrkande

~KOMMUN

RONNEBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-09-20

Utbildningsnämnden

och därefter ska Skolverket få i uppdrag att ta fram ett allmänt råd om hur man
kan bygga upp en skolbiblioteksverksamhet med hänsyn tagen till de olika
förutsättningar och behov som skolor har.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas läsning

Det ska framgå av berörda läroplaner att fritidshemmet ska stimulera elevernas
läsning. Vi föreslår även att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram
stödmaterial

om hur man

i

fritidshemmet kan arbeta med såväl språk- och läsutveckling
att personalen i fritidshemmet ges

som med läsning generellt. Vidare föreslås

möjlighet

till

kompetensutveckling inom området läsning.

Qipfölining av barns och ungas läsning
Uppföljning är avgörande för att man ska veta om man gör rätt insatser eller
om man behöver förändra något. Uppföljningen ska ställas mot de mål man har
för verksamheten och utifrån resultaten på uppföljningen ska man ha möjlighet
att förbättra eller förändra pågående eller kommande insatser inom området.
Uppföljning av det läsfrämj ande arbetet i och utanför skolan bör vara ett
ansvar för alla nivåer: nationell nivå, regional nivå, kommunal nivå och lokal

mva.

Ett Läsråd ska inrättas

Vi föreslår därför att ett Läsråd ska inrättas som ska arbeta för att samla och
samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning
och näringsliv kring barns och ungas läsning i och utanför skolan. Som ett
första uppdrag skulle Läsrådet kunna ta vid efter Läsdelegationen och följa upp
delegationens förslag och bedömningar.

Konsekvenser
Utredningen hade även i uppgift att redovisa de konsekvenser lagda förslag
innebär. Delegationen bedömer att förslagen kan finansieras genom
omfördelning av redan befintliga resurser.
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Konsekvenser

för

huvudmännen

Enligt delegationens

bedömning innebär förslagen inga nya åtaganden

huvudmännen. Det innebär

att

för

finansieringsprincipen inte blir aktuell.

Förslagen om ändringarna i läroplanen för förskolan samt i de läroplaner där
fritidshemmet ingår är enligt delegationens bedömning enbart förtydliganden
om att arbeta med litteratur respektive läsning. Enligt delegationen är detta
något som redan ryms inom förskolans och fritidshemmets uppdrag enligt
nuvarande läroplaner och innebär således inga nya åtaganden för
huvudmännen. Förslagen om kompetensutveckling för personalen inom
förskolan, fritidshemmen och folkbiblioteken är frivillig att delta i och därmed
inga nya åtaganden för huvudmännen. När det gäller bemanning av
skolbiblioteken kommer ett dylikt förslag att innebära konsekvenser för
huvudmännen som måste hanteras om det blir aktuellt.

Bedömning
Ronneby kommun ställer sig positiva till betänkandet.

Läsdelegationen lyfter
fram läsningens betydelse och aktiviteter som kan främja läsning.
Ur flera perspektiv är barn- och ungas läsning en central fråga. För att kunna
fullt ut vara en del av demokratiskt samhälle krävs att man kan ta till sig och
förstå information.

Ronneby kommun håller med Läsdelegationen avseende att konsekvenser vad
det gäller förtydliganden kring läsning

i

läroplaner inte skulle medföra några

betydande merkostnader.
Läsdelegationen menar att förslagen om kompetensutveckling för personalen
inom förskolan, fritidshemmen och folkbiblioteken är frivillig att delta i och
därmed inte innebär nya åtaganden för huvudmännen. Ronneby kommun vill i
dessa delar belysa vissa farhågor. Ronneby kommun ser risker med att det som
berör utbildning och kompetenshöjning som nu formuleras som frivilligt inte
kommer att ge de önskade effekter som delegationen beskriver. Detta grundar
Ronneby kommun på ett antagande att bara pedagoger i kommuner med god
ekonomi kommer att kunna erbjudas detta. Ur ett likvärdighetsperspektiv
borde en resurstilldelning från statlig nivå tillföras för kompetensutveckling för
pedagoger oberoende av kommunernas ekonomiska läge. Samma sak anser

Ronneby kommun gäller
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har

läs-

och skrivsvårigheter för

att tidigt

kunna

sätta in

adekvata stödinsatser.

En del kommuner gör detta idag, men inte alla. Är ambitionen att det ska gälla
alla elever i alla kommuner bör medel fördelas till kommunerna för att
genomföra detta. Ett alternativ anser Ronneby kommun kan vara att de
kommuner som genomför kartläggningar ska kunna kompenseras ekonomiskt.

De största hindren Ronneby kommun ser

möjligheten att genomföra de
förbättringar som tas upp i förslagen är dels bristen på utbildade förskollärare
och lärare, dels svårigheten att hitta vikarier att ta in när pedagoger ska utbildas
vidare. Ronneby kommun efterfrågar ett förtydligande och en plan angående
hur man kan möjliggöra att pedagoger får sammanhängande tid till
kompetensutvecklingsinsatser där inte vikarier finns att tillgå.
i

Ronneby kommun

ser positivt på förslaget att ge Skolverket i uppdrag att ta
allmänt råd om hur man kan bygga upp en skolbiblioteksverksamhet
med hänsyn tagen till de olika förutsättningar och behov som skolor har. Det är
idag inte självklart vad som får kallas skolbibliotek.

fram

ett

Ronneby kommun

och nyttan av läsdelegationens
föreslagna insatser, men konsekvensen av utredningens förslag kan bli att
likvärdigheten inte kan garanteras varken ur pedagogers eller elevers
ifrågasätter inte effekten

perspektiv.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande remissvar på
Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning; och antar svaret som sitt
till

eget.

Deltar debatten
I debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V), Christer Stenström (M)
och Lars Sager (M).
i
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Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande remissvar på
Läsdelegationens betänkande Barn och ungas läsning; och antar svaret som

eget.

Exp:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2018-000297 192

§ 129

Begäran om remissyttrande avs Motion från
kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (L),
tvärsektoriellt team fër hemmasittare. Fôrslag.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för förslag
motion om tvärsektoriellt team för hemmasittare.

till

yttrande avseende

Kommunfullmäktigeledamot Lena Mahrle (M) har lämnat en motion
team för hemmasittare. Motionären föreslår att;

om

tvärsektoriellt
-

Ge Kommunstyrelsen uppdrag att skapa en samverkansstruktur
mellan de aktörer som är involverade kring eleven med
i

hemmasittarproblematik.
-

I

Arbetet bygger på utvärderade och rekommenderade metoder för
problematiken, i dagsläget innebär det metoder som grundar sig på
kognitiv beteendeterapi.

yttrandet anförs följande:

”

Utbildningsförvaltningen arbetar idag på flera nivåer kring hemmasittare,
både intern och i samverkan med andra instanser.

På enhetsnivå

arbetar alltid rektor, pedagoger och skolans elevhälsoteam i
samverkan med andra aktörer då dessa finns involverade kring eleven. Finns
inte kontakter med andra aktörer tas dessa kontakter då behov finns utifrån

elevens perspektiv och då vårdnadshavare medger det.
Det finns en medvetenhet i våra verksamheter kring att snabba insatser vid

skolfrånvaro är viktiga. Den vanligaste rutinen man följ er när man har elever
som börjar stanna hemma år att mentor/klasslårare först tar samtal med elev
och förälder. Efter det följer elevhälsokonferens där man kartlägger orsaker till
frånvaro. Stödinsatser i skolan planeras utifrån kartläggningen, vilka kan bestå
i olika typer av pedagogiska eller medicinska insatser. Andra instanser
involveras så som socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin och/eller
habiliteringen i efterföljande steg.
De elever som har en känd problematik och det finns en ökad risk för att
eleven kan hamna i större skolfrånvaro har man återkommande nätverksmöten
med habilitering och socialförvaltningen då vårdnadshavare medger detta.
Även gymnasiet arbetar på liknade sätt. Här tar man även hjälp av den
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kompetens som finns inom KAA-verksamheten.
I förvaltningen kan skolenheterna ansöka om stöd till vårt Råd- och stödteam
när man har elever med hög skolfrånvaro. Ofta leder detta till handledning av
personal på skolan och stöd i att testa olika metoder för att vända frånvaro till
närvaro.

Råd- och stödteamet har regelbundet, 2-3 gånger per termin, möten i en lokal
samverkansgrupp med chefer från olika enheter på socialförvaltningen samt
cheferna för habiliteringen respektive barn- och ungdomspsykiatrin. På dessa
samverkansmöten diskuteras övergripande samverkansfrågor, inga
individärenden. En gång per månad träffas medarbetare från Ros tillsammans
med medarbetare från habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin. Vid
dessa möten diskuteras enskilda ärenden utifrån olika frågeställningar som
anmälts i förväg. Alla instanserna kan anmäla ärenden till mötena. Oftast tas
ärenden upp i syfte att barn/elever inte ska falla mellan stolarna. Här är alltid
vårdnadshavare informerade och de har alltid lämnat sitt samtycke.

På övergripande nivå finns Riktlinjer för bemötande och förebyggande vid

långvarig ;frånvaro hos elever i grundskolan eller motsvarande skolformer.
Dessa riktlinjer är nu gamla och ledningsgruppen har gett kvalitetsutvecklare i
uppdrag att revidera riktlinjerna. I detta arbete har ett behov av gemensamma
rutiner kring hantering av skolfrånvaro identifierats. Det gäller rutiner som
innefattar hur man gör från första frånvaron, vilka man ska samverka med och
hur man dokumenterar och följ er upp arbetet. Det finns ett bra material som
tidigare tagits fram av skolpsykolo ger i förvaltningen i samverkan med
socialförvaltningen, habiliteringen och barn- och ungdomspsykiatrin kring
rutiner och samverkan vid skolfrånvaro. Dessa är dock inte implementerade i
våra verksamheter än.

Kvalitetsutvecklare tillsammans med chefen för RoS har haft ett inledande
samtal om revidering av riktlinjer och behovet av likvärdiga rutiner. Arbetet
kommer att fortsätta med att en arbetsgrupp sammankallas i september och
förslag på reviderade riktlinjer och gemensamma rutiner vid skolfrånvaro lyfts
i ledningsgruppen i oktober.

Bedömning
Motionen berör en mycket viktig
alltid utvecklas.

förebyggande

Idag finns

fråga. Arbetet kring

ett stort

hemmasittare behöver

behov av att utveckla och

förbättra det

arbetet, så att våra elever inte blir hemmasittare.

Utbildningsförvaltningen har identifierat behov av reviderade riktlinjer och
gemensamma rutiner kring skolfrånvaro och arbetar systematiskt med detta.
Samverkan med andra instanser är ett ständigt pågående arbete.
Utbildningsförvaltningen bedriver idag ett arbete som stämmer väl överens
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med den ambition motionen har. Det finns idag en samverkansstruktur mellan
instanserna

Förslag

som ingår i ett ständigt förbättringsarbete.

beslut
Utbildningsnämnden
till

anta svaret

föreslås att ställa sig

som sitt eget

bakom föreliggande

yttrande och

att

.

Deltar debatten
i

debatten deltar 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Erik
Ohlson (V) och LoVa Necksten (MP).
I

Yrkanden
Nämndsledamot Erik Ohlson (V)

föreslår att första att-satsen

i

remissen

genom föreliggande yttrande, medan Ohlson yrkar avslag på andra
att-satsen i samma remiss.
besvarad

Propositionsordning

Ordföranden Lennarth Förberg (M) ställer frågan om Utbildningsnämnden kan
bifalla nämndsledamot Erik Ohlsons (V) yrkande och finner att nämnden

bifallit

densamma.

Beslut
Utbildningsnämnden föreslår

med föreliggande yttrande som grund;

-

att

motionen anses besvarad vad

-

att

andra att-satsen ska avslås.

gäller

den

första att-satsen.

Exp:

Kommunstyrelsen
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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Dnr 2018—O0O383 650

§ 130

Fôrslag

till

Beslut

ungdomar som

om skolgång för asylsökande
18

fyllt

år.

Sammanfattning

Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare, redogjorde för förslag om skolgång för
asylsökande elever som fyllt 18 år. I förslagsskrivelsen anförs följande;

”Asylsökande ungdomar som har fyllt 18 år och som inte har påbörjat några
studier innan sin 18-årsdag har inte rätt till skolgång. Det innebär att
kommunen inte får någon ersättning för de kostnader en utbildningsplats
innebär. Det finns dock inte något som säger att kommunen inte får erbjuda
dessa ungdomar utbildning.
Idag har vi en elev i denna kategori

som

står

utan både utbildning och jobb.”

Bedömning

Antalet ungdomar som kan komma ifråga i Ronneby kommun är mycket litet,
så vinsterna i längden med att utbilda dessa ungdomar ser vi som större än de
kortsiktiga

Förslag

ko stnaderna.

beslut

till

18 år och som inte har påbörj at några
studier innan sin 18-årsdag erbjuds utbildning i mån av plats om de har

Asylsökande ungdomar som har

fyllt

Ronneby kommun som vistelsekommun.

Om eleven har annan vistelsekommun gäller ovanstående med tillägget att ett
avtal tecknas där

vistelsekommunen förbinder sig

om att stå för

utbildningskostnaden.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf JanEricWildros (S), nämndsledamöterna Magnus Stridh (SD), Lars S ger (M),
Lova Necksten (MP), Stefan Osterhof (S) och Silke Jacob (C), samt
tj änstgörande ersättare Jonatan Glader (C).
I

Justerandes sign

'om

w
~

Utdragsbestyrkande

z"

l

Sida

27(51)

~~~~

RONNEBY

SAMMANTRÂDESPROTOKOLL

KOMMUN

2018-09-20

Utbildningsnämnden

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

Nämndsledamötema Magnus

till tj änsteförslaget.

Stridh (SD) och Lars Sager

tj änsteförslaget.

(M) yrkar avslag pâ

Nämndsledamöterna Lova Necksten (MP) och Stefan Österhof (S) yrkar bifall
till tj änsteförslaget

Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar avslag
ekonomiska läget.

med hänsyn till det

Propositionsordning
Ordföranden Lennarth Förberg (M)

ställer bifall

mot avslag och finner

förslaget avslaget.

Omröstning begärs.

De som yrkar bifall till tjänsteförslaget röstar ja och de som avslår förslaget
röstar nej.

Ja

Beslutande
Lennarth Förberg (M)
Christer Stenström

(M)

Lars Sager (M)
Jonatan Glader, (C)

Lars-Olof Wretling (L)

tj g.ers

Jan-Eric Wildros 2:e Vice ordf (S)
Stefan Österhof (S)

Marie Ohlsson (S)

w

Justerandes sign

WW

X
X
X

tjg ers.

Silke Jacob (C)

Johnny Håkansson

Nej

(S)

tj g.ers

X
X
X
X
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X
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Ingrid Karlsson (S)

X
X
X

tj g.ers

Erik Ohlson (V)

LoVa Necksten (MP)

Magnus

X
X

Stridh (SD)

Tim Auhlin (SD) tj g.ers

Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifallit tj änsteförslaget gällande
om skolgång för asylsökande elever som fyllt 18 år.

beslut

Reservationer
Lennarth Förberg (M), Lars Sager (M), Christer Stenström (M), Lars-Olof
Wretling (L), Magnus Stridh (SD) och Tim Aulin (SD) reserverar sig mot

beslutet.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatet blir 7 ja-röster, 6 nej -röster. 2 avstår

att rösta.

Beslut
Asylsökande ungdomar som har

fyllt 18 år och
studier innan sin 18-årsdag erbjuds utbildning i

Ronneby kommun som vistelsekommun.

som inte har påbörjat några

mån av plats om de har

Om eleven har annan vistelsekommun gäller ovanstående med tillägget att ett

avtal tecknas där vistelsekommunen förbinder sig
utbildningskostnaden.

om att stå för

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare

Justerandes sign

~

«Mr

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000380 020

§ 131

om

remissyttrande avs möjlighet att växla
semesterersättning mot extra ledighet. (KS 2018-000219;
Remitterad KS). Förslag.

Begäran

Sammanfattning

Kvalitetsutvecklare Elisabeth Hejman redogjorde för förslag till yttrande
gällande möjlighet att växla semesterersättning mot extra ledighet. Av
yttrandet framgår följande;

”Personalberedningen har gett personalchefen i uppdrag att efterfråga
nämndernas synpunkter avseende möjligheten att växla
semesterdagsersättningen mot ledighet. Synpunkterna efterfrågas för att
personalberedningen eventuellt ska kunna bereda ett ärende till
kommunstyrelsen.
Syftet med att kunna växla semesterdagsersättning mot extra ledighet är att ge
våra medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Detta kan
vara en möjlighet att stärka medarbetarens upplevelse av Ronneby kommun

som en attraktiv arbetsgivare

Bedömning

Utbildningsförvaltningen instämmer inte i att detta skulle stärka medarbetarens
upplevelse av Ronneby kommun som en attraktiv arbetsgivare utan kan se
följ ande konsekvenser för verksamheten:

Många av medarbetarna inom utbildningsförvaltningen

innehar en

ferieanställning vilka inte omfattas i erbjudandet. Detta bedöms kunna medföra
en grund för intern konkurrens och försämra arbetslagens gruppdynamik när
medarbetare på samma arbetsplats inte kan åtnjuta samma möjligheter och

fönnåner.

Vad gäller de personalgrupper som är aktuella gällande förslaget så kan vi
följ ande

se

konsekvenser för verksamheten:

Utbildningsverksamhet förutsätter att personalen finns närvarande. Med en
reducerad tillgänglighet avseende personalstyrkan ökar risken för försämrad
kvalitet i verksamheten och skulle också kunna innebära en minskad säkerhet
för våra barn och elever. Verksamheten förutsätter därför till stora delar att

Justerandes sign

~
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M

Utdragsbestyrkande

l
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Vikarier nyttjas

som ersättning Vid ordinarie personals

frânvaro. Förskolan och

skolan har redan idag stora svårigheter att rekrytera, såväl behörig som
obehörig personal, varför utbildningsförvaltningen gör bedömningen att
rekryteringen av vikarier för att täcka även detta behov är behäftat med stora
svårigheter, dessa vikarier skulle även generera en svårplanerad kostnad för
verksamheten. Utbildningsförvaltningens slutsatser är därför att denna åtgärd
skulle innebära ökade kostnader för verksamheten, en ökad administrativ börda
samt en bedömt stor risk att stora delar av personalen inte kommer att kunna
nyttja erbjudandet med hänsyn till verksamhetens behov. Sammanfattningsvis

bedömer utbildningsförvaltningen

att syftet att

öka arbetsgivarens

attraktionskraft inte skulle förverkligas då åtgärden istället riskerar att
utvecklas till något som ökar avståndet mellan arbetstagare och arbetsgivare.
Utbildningsförvaltningen stödjer sin bedömning på bl.a. erfarenheter från
motsvarande åtgärd som genomförs i Karlskrona Kommun för närvarande.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

antar detta

ställer sig

som sitt eget remissvar.

bakom

föreliggande yttrande och

Deltar debatten
i

debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamöterna Erik
Ohlson (V) och Lars Sager (M).

I

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar bifall
2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S) yrkar bifall

Justerandes sign

~

/’

till tj änsteförslaget.

till tj änsteförslaget.
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Beslut
Utbildningsnämnden

ställer sig

som sitt eget remissvar.

bakom föreliggande

Exp:
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
Kristina Wramsby, personalchef FK
Tobias Ekblad, förvaltningschef
Elisabeth Hejman, kvalitetsutvecklare
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§ 132

Dnr 2018-000376 020

Begäran om remissyttrande gällande Inriktning avseende
antal medarbetare per chef. Förslag.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för förslag till yttrande gällande
inriktning avseende antal medarbetare per chef. I yttrandet framgår följande;
”
Personalberedningen har gett personalchefen i uppdrag att efterfråga

nämndernas synpunkter avseende möjligheten att begränsa antalet medarbetare
till ca 30 för första linjens chefer. I svaret efterfrågas ekonomiska,
organisatoriska och verksamhetsmässiga konsekvenser av ett sådant beslut.

Bedömning
Ronneby kommun och Utbildningsförvaltningen

står inför stora

utmaningar

i

rekrytera personal med rätt behörighet och rätt erfarenhet samt kunskap. I
det läge som bland annat utbildningsförvaltningen befinner sig i, med stor
konkurrens från närliggande kommuner gällande kompetenta medarbetare är
det väsentligt att vi uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Bra chefer är en av
att

nycklarna för att uppnå just detta. Det är en närvarande chef som bidrar till att
en verksamhet lyckas och att medarbetare och chefer upplever en god
arbetsmiljö. I Ronneby kommuns medarbetarenkät som genomfördes 2017
konstaterar 67
av utbildningsförvaltningens chefer att arbetsbelastningen är
för hög och 75
anger att de har för mycket att göra i jobbet. För närvarande
(september 2018) så är finns det 18 stycken chefer som har mer än 30
medarbetare. Av dessa har 10 stycken fler än 40 medarbetare. Totalt finns det
41 chefer inom utbildningsförvaltningen. Detta förhållande visar tydligt att
möjligheten att vara den chef som våra medarbetare, elever och
vårdnadshavare förväntar sig att vi har inom kommunen inte är uppnåeligt
under rådande förhållanden. Det är heller inte ett önskvärt läge om vi vill vara
en attraktiv arbetsgivare.

%
%

Målsättningen
budgetram.
I

med 30 medarbetare per chef kan inte rymmas inom beﬁntli g

kommande budgetberedning har utbildningsnämnden äskat ytterligare medel,

ca 4 500 tkr för 2019, för

Justerandes sign
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M

att
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på vägen, men kommer inte vara tillräckligt för att uppnå
målsättningen på 30 medarbetare per chef.
För att kunna skapa en hållbar arbetsmiljö för våra chefer och medarbetare
ett Viktigt

steg

samtidigt
ser vi det
stycken.”

som vi också ger förutsättningar för att bli en attraktiv arbetsgivare
som väsentligt att antalet medarbetare per chef inte blir mer än 30

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

som sitt eget.

ställer sig

bakom yttrandet och antar svaret

Deltar debatten
I debatten deltar nämndsledamöterna Erik Ohlson (V) och Lars Sager (M).
i

Beslut
Utbildningsnämnden

som sitt eget.

ställer sig

bakom föreliggande yttrande och antar svaret

Exp:
Christoffer Svensson, kommunsekreterare
Kristina Wramsby, personalchef FK
Tobias Ekblad, förvaltningschef

lmdragsbestyrkande
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Dnr 2017—OOO362 600

§ 133

Skolinspektionen gällande
skolbibliotek och studiehandledning. Fôrslag.
Komplettering

till

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för kompletterande svar
Skolinspektionen avseende föreläggande gällande skolbibliotek och

till

studiehandledning.

Bedömning
Skolinspektionens krav på åtgärdsplan uppfylls utifrån det arbete
beskrivits. Åtgärder är initierade och flera pågående.

Förslag

som

beslut
Föresläs att Utbildningsnämnden ställer sig bakom svar på komplettering på
föreläggande och antar svaret som sitt eget.
till

Deltar debatten
i

debatten deltar 2:e vice ordf J an-Eric Wildros (S), nämndsledamötema Silke
Jacob (C) och Eric Ohlson (V), samt tjänstgörande ersättare Johnny Håkansson
I

(S)-

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande svar på komplettering på
föreläggande och antar svaret som sitt eget.
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~

Mr
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Exp:
Skolinspektionen

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000362 600 Hid 16027

§ 134

Svar till Skolinspektionen gällande utveckling av
utbildningen gymnasiesärskolan. Fôrslag.
Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för framtaget förslag till svar på
Skolinspektionens föreläggande gällande utveckling och utbildningen
gymnasiesärskolan.

Bedömning
Skolinspektionens krav på

utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete uppfylls
utifrån det arbete som beskrivits. Åtgärder är initierade och flera pågående på
samtliga nivåer i verksamheten.
En fortsatt plan för 2019 kommer att upprättas och förankras både i
ledningsgrupp och nämnd.

Förslag

att

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
svar på föreläggande och antar svaret som sitt eget.
till

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till svar på
föreläggande och antar svaret som sitt eget.

Exp:
Skolinspektionen

Annika Forss, kvalitetsutvecklare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000362 600 Hid 16028

§ 135

Svar till Skolinspektionen gällande utveckling av
utbildningen fërskoleklass. Fôrslag.

Sammanfattning

Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för framtaget förslag till svar på
Skolinspektionens föreläggande gällande utveckling och utbildningen
förskoleklass.

Bedömning
Skolinspektionens krav på att utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete uppfylls
utifrån det arbete som beskrivits. Åtgärder är initierade och flera pågående på
samtliga nivåer i verksamheten.
En fortsatt plan för 2019 kommer att upprättas och förankras både i
ledningsgrupp och nämnd.

Förslag

till

beslut

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag
på föreläggande och antar svaret som sitt eget.

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag
föreläggande och antar svaret som sitt eget.

Exp:
Skolinspektionen

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2017-000362 600 Hid 16029

§ 136

Svar till Skolinspektionen gällande utveckling av
utbildningen fritidshemmet. Förslag.

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Annika Forss redogjorde för framtaget förslag till svar på
Skolinspektionens föreläggande gällande utveckling och utbildningen

ñitidshemmet.

Bedömning
Skolinspektionens krav på
utifrån det arbete

att

utveckla

ett

systematiskt kvalitetsarbete uppfylls

som beskrivits. Åtgärder är initierade och flera pågående på

samtliga nivåer i verksamheten.

En fortsatt plan för 2019 kommer att upprättas och förankras både i
ledningsgrupp och nämnd.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till
svar på föreläggande och antar svaret som sitt eget.
till

Deltar debatten
i

I

debatten deltar Erik Ohlson (V).

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag
föreläggande och antar svaret som sitt eget.
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Exp:
Skolinspektionen

Annika Forss, kvalitetsutvecklare
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Dnr 2018-000354 4230

§ 137

om

remissyttrande med anledning av ny
renhållningsordning. Förslag.

Begäran

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-11 § 275 att remittera
förslag till ny renhållningsordning för Ronneby kommun till samtliga nämnder
och bolag. Svaren ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 augusti 2018.
Utbildningsnämnden har beviljats uppskov gällande svarsdatum till 2018-0920.

Bedömning
Förslaget till ny renhållningsordning bygger på tidigare föreskrifter
gällandeavfallshantering i Ronneby Kommun som antogs 2014-08-14. De
förändringringar som tas upp i förslaget berör till stora delar fritidshus och
villor och där ett nytt insamlingssystem (FNI). Förslaget till
Renhållningsordningen bygger på Avfall Sveriges rekommendationer
(Branschorganisationen). I liggande förslag ser inte utbildningsförvaltningen
att det kräver ytterligare investeringar eller förändrade villkor för
utbildningsförvaltningens verksamhet.

Förslag

beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden
till

som sitt eget.

ställer sig

bakom yttrandet och antar svaret

Beslut
Utbildningsnämnden

som sitt eget.

Justerandes sign

M

ställer sig

bakom

föreliggande yttrande och antar svaret
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Exp:

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tobias Ekblad, Fch
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§ 138

Dnr 2018-000398 630

Val av Utbildningsnämndens Kontaktperson för Grön
Flagg Parkdala förskola. Förslag.
Sammanfattning
Val aV representant/kontaktperson frân Utbildningsnämnden kommer
till

Parkdala förskola gällande Grön Flagg.

att utses

Ordföranden Lennarth F örberg (M) redogjorde för bakgrund i ärendet.

Förslag

beslut
Föreslås att nämndsledamot Christer Stenström (M) utses
Grön Flagg - Parkdala förskola.
till

till

kontaktperson för

Deltar debatten
i

I

debatten deltar ordföranden Lennarth Förberg (M), nämndsledamötema Erik

Ohlson (V), Lova Necksten (MP), Lars Sager (M) och Christer Stenström (M).

Beslut
Utbildningsnämnden utser nämndsledamot Christer Stenström (M)

kontaktperson för Grön Flagg - Parkdala förskola.

Exp:
Christer Stenström,

nämndsledamot UN/kontaktperson Grön Flagg

Anette Sandén, Förskolechef
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Dnr 2018-000377 O07

§ 139

KPMG — Óversiktlig genomgång av upphandling gällande

konsulttjänster.

Nämndssammanträdet

är inte öppet för allmänheten

då rubr punkt/ ärende

behandlas.

Sammanfattning
Inledningsvis redogjorde förvaltningschef Tobias Ekblad för det uppdrag
utbildningsnämnden givit om att företa en fördjupad utredning.
Förvaltningschefen tog beslut om att extern granskare skulle anlitas. Efter
uppdraget att granska upphandling
verkställd upphandling fick
gällande konsulttjänster.

KPMG

Anmälan om jäv

Nämndsledamot Erik Ohlson (V) anmäler delikatessj äv och deltar inte i

ärendet beredning och beslut, varför denna lämnar sammanträdet kl 15.08.

Bedömning

KPMG, delgav Utbildningsnämnden översiktlig genomgång
av upphandling gällande konsulttjänster. Sammanfattande bedömning
genomgicks och kommenterades.
Göran Acketoft,

LOU

har redan konstaterats. En skriftlig varning har delgivits
Brott mot
tjänstemännen, då överträdelse av befogenhet har skett.

Konkurrensverket

(KKV) har inlett en undersökning.

Kommunjuristens överväganden
Uppdraget som gavs till KPMG var att utreda huruvida det som fakturerats
från

BTV Nordic var rimligt

i

handelspro grammet utvecklats

förhållande
i

Justerandes sign
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LOU konstaterats.

W

det

som levererats.

gynnsam riktning och

Skolområdeschefen konstateras ha

brott

till

en förbättring

att

skett.

gjort ett avsteg från sina befogenheter,
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Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S), nämndsledamöterna Marie Ohlsson (S) och Lars Sager (M), samt
tjänstgörande ersättare Tim Aulin (S)D, Anna-Karin Wallgren (S) och Kenth
I

Karlsson (M).

Yrkanden
Ordföranden Lennarth Förberg (M) yrkar att kommunjuristens överväganden
infogas i protokollet, samt att mot bakgrund av vad som framkommit i
utredningen finner inte Utbildningsnämnden några skäl att gå vidare med en
polisamnälan.

Beslut
Utbildningsnämnden

ställer sig

bakom följ ande beslut;

Uppdraget som gavs till KPMG var att utreda huruvida det som fakturerats
från BTV Nordic var rimligt i förhållande till det som levererats. Svaret är att
handelspro grammet utvecklats i gyrmsam riktning och att en förbättring skett.
Skolområdeschefen konstateras ha gjort ett avsteg från sina befogenheter, då

mot LOU konstaterats.
Mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen

brott

Utbildningsnämnden några skäl

att

Exp:
Revisionen

KPMG

Tobias Ekblad, Fch
Ronny Mattsson, Skolområdeschef

Magnus Widén, kommundirektör FK
Personal

FK

Justerandes sign

~

Utdragsbestyrkande

l

l

finner inte

gå vidare med en polisanmälan.

l
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Utbildningsnämnden

§ 140

Dnr 2018-000021 O26

Personal och arbetsmiljöfrågor september 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort kring den skriftliga varning
som utfärdats till skolområdeschef och därmed anses den arbetsrättsliga delen
vara avslutad.

Som tidigare nämnts har Konkurrensverket (KKV) gjort en anmälan och med

anledning av denna kontaktat Ronneby

kommun.

Beslut
Informationen tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, F ch

Justerandes sign

In»

M

Utdragsbestyrkande

/

l

l

Sida
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Utbildningsnämnden

Dnr 2018-000023 602

§ 141

Kurser och konferenser september 2018.
Sammanfattning
Några inbjudningar
sammanträde.

Justerandes sign

~

Lp

M

till

kurser eller konferenser har inte inkommit

Utdragsbestyrkande

l

till

dagens

Sida
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Utbildningsnämnden

§ 142

Dnr 2018—00OO22 600

Förvaltningschefens Rapporter september 2018
Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för situationen inom förskolan.
Alla de 57 barn som stått i kö för placering har erbjudits plats.
Platserbjudandena har inneburit att förtätning skett på avdelningarna. Det är
stort tyck på l-åringarna. De yngre barnen vistas alltså i större barngrupper.
Förvaltningschefen uppger att januari
placeringar inom barnomsorgen.

månad 2019

är ett

orosmoln vad

ett

gäller

Nåmndsledamot Lars Sager (M) lyfte fråga ang Moderna Språk. Årskurs 6 ska
ha moderna språk, vilket medför problem då lärare saknas.

Deltar debatten
i

debatten deltar ordföranden Lennarth F örberg (M), nämndsledamöterna Lars
Sager (M), Silke Jacob (C) och Erik Ohlson (V).

I

Beslut
Rapporten

tas

till

dagens protokoll.

Exp:
Tobias Ekblad, Fch

Justerandes sign

~

w»

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

§ 143

Dnr 2018—00O025 O00

Delgivningar september 2018
Sammanfattning
2018.407 — O00
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-08-20, Stadshuset,
Ronneby kommun KF 8198:2018: Riktlinjer för god ekonomisk

hushâllning.

2018.127

-

002

-

O03

Fördelning/Delegering av arbetsmiljö- och brandskyddsuppgifter.

2018.187

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-08-20, Stadshuset,
Ronnebv kommun KF 8197:2018: Arkívreglemente

2018.224
Protokollsutdrag från

SN,

KS

—

041

au 2018-08-13 Tertial

UN och AN efter beslut KS 2018-06-05
i

1, återrapportering från
§l59.

2018.412

-

O41

Inbjudan till träff med revisorerna inför kommande granskning av
årsbokslut 2018.

2018.145 — 619
Skolinspektionen: Beslut om godkännande av huvudman för
riksrekryterande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet
inriktning musik vid
Education i Tingsryd.

AMB

2018.397

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

K
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Utbildningsnämnden

Inlägg i utredningen kring tillgång på lokaler och möjligheter till
expansion av skolverksamheten i Saxemara. (Hänv Lokalutredning 2015

-

Framtidens skolor).

2018.400 — 617
Skrivelse ang Särskolan och inkludering.

2018.409 — 701
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2018-08-20, Stadshuset,
Ronnebv kommun KF 8209:2018: Projektplan Forum för skola och
socialtjänst, Slättagårdsskolan.

Sveriges Kommuner och Landsting: Kompetenssatsning för
förtroendevalda och tjänstemän.

Diskussion fördes gällande skrivelse

om särskolan och inkludering.

Deltar debatten
i

debatten deltog ordföranden Lennarth Förberg (M), 2:e vice ordf J an-Eric
Wildros (S) och Lova Necksten (MP).
I

Beslut
Informationen tas

Justerandes sign

till

dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande

~~~~
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Utbildningsn'a'mnden

§ 144

Dnr 2018-000024 O02

Delegationer september 2018
Sammanfattning
Delegationsbeslut for Skolområde Ronneby 2018-06-26, delegationsbeslut för
Skolområde Kallinge 2018-05-04-2018-08-23 samt delegationsbeslut för
Råd- och Stödteam (RoS) 2018-06-14, cirkulerade under sammanträdet.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
/

Ä
G‘

f
I

51 (51)

