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s 142 Dnr2019-000460 041

Uppföljning av budget oktober 2019. Redovisning.

Sammanfattning
Den av ekonomienheten framtagna budgetprognosen ftjr oktober 2019 visar på
ett minus pä -27 208 Tkr, vilket åir ett mindre prognostiserat minus jämftirt med
september. En skillnad med I 782Tkr.

Bedömning
Jämfttrt med september så har resultatet ftirbättrats något gällande
personalkostnader som minskat jåimfört med tidigare prognos, men ocrsii. att
Övriga kostnader prognosticeras bli mindre. Beviljat äskandet ftir datorer 1:1,
påverkar prognosen positivt då den tidigare pekat mot ett minusresultat.

Tjåinstgörande ersättare Lars Sager (M) efterfrågar fler ntirnndstirenden med
tyngd och fokus på verksamhetsutveckling. Detta då innehållet på nåimndens
dagordning tycks tunn i dagsläget.

Förvaltningschefen uppger att det görs oerhört mycket ute i verksamhetema,
men rådande budgetläge och avsaknaden av medel gör att verksamheten iir fryst
tills dess ekonomin tillåter verksamhetsutveckling.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof
(S), tjåinstgörande ersättare Lars Sager (M).

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

c IM
Utdragsbestyrkande
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s 143 Dnr 201 9-000465 041

Förutsättningar och åtgärder gällande
utbi ld n i ngsnäm ndens budget 2019-2020.
Redovisning.

Sammanfattning
Utbildningsftirvaltningen har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att
presentera vilka äskanden som ftireslagits under tidigare år samt beslutas om,
vilka effektiviseringar som lagts på nämnden, bokslut samt eventuella
avvikelser.
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srgn

I sin redovisning anftir ftirvaltningschef Tobias Ekblad ftiljande;

För att nå en budget i balans har ftiljande åtgärder har vidtagits inom
ftirvaltningen och har behandlats i utbildningsnämnden:
e Anställningsprövning har inftirts på gymnasieskolan och vuxenutbildningen

fran det att internbudget beslutats.
. Under våren 2019 har sammanlagt ca 45 heltidstjänster inom grundskolan

tagits bort, endast visstidsanställda som därmed ej ftirlängts efter 1/7.
. Uppdraget att månatligen få uppftiljningar på enhetsnivå har beslutats av

utbildningsnämnden och genomftirs nu.
. På de enheter som visar på störst underskott genomftirs djupare analyser av

verksamhetschef, berörd rektor och ekonom.
. Under 2019 har verktyget Stratsys resursplanering infiirts på grundskoloma

och implementeras under detta år. Genom resursplaneringsverktyget får
rektor en snabb överblick över personal, låirarbehörighet och
tjänsteplanering.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsniimnden beslutade att säga nej till extra resurser ftir att minska
kön till ftirskolan vilket på kort sikt påverkar kommunens ekonomi på ett
positivt sätt.
Beslutet om anställningsprövning ftir vissa tjåinster som kom från
kommunstyrelsen har ftirtydligats och formaliserats inom fiirvaltningen och
samtliga prövningar måste gå genom verksamhetschef och ftirvaltningschef
Förvaltningschef har påbörjat arbetet med att se över principerna ftir
resursftirdelningen.

Inftir 2020 har också åtgärder redan vidtagits ftir att ftirbättra budgetläget:

Avtal med Kreativum i Karlshamn har sagts upp från och med 1112020. Ca
280tkr/ån.
Avtal om lokaler i det så kallade Folksamhuset i Kallinge har sagts upp från
och med lll2020. Ca230 tkr/år
Avtal med Nationalencyklopedin sägs upp från 1112020. Ca230 tlff/år.

I uppdraget ingick även att ge information om elevutvecklingen de senaste åren
ftir att tydligare visa på nåimndens utmaningar.

Elevunderlag - utvecklingen åren 2OLz-ZOtg folkbokförda och det totala underlaget
inkl asylsökande
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Diskussion ftirdes kring ökad personalbemanning beroende på fler elever med
stora siirskilda behov en vad som bedömdes vid budgeteringen. Vidare
diskuterades pedagogiska läromedel där anslagen varit ftir lågt satta under flera
år. Det finns stort behov av uppdatering av läromedel.

I :1 projektet, ftirdelningen av datorer mellan elever samt de avtalsregleringar
gällande l:1 och ftirvaringsmöjligheter på skolorna diskuterades.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftlranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof
(S), tjåinstgörande ersättare Lars Sager (M) samt ersättarna Martin Engelsjö (M)
och Kevin NV (C).

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.
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s 144 Dnr2019-000377 007

Begäran om remissyttrande gällande Revisionens
Granskningsrapport om behörighet till känsliga uppgifter
samt interna kontroller. Förslag.

Sammanfattning
Christina Haråing, verksamhetschef ftir EMI, har på fiirvaltningschefens uppdrag
framtagit ftireli ggande ftirslag till remissyttrande ;

Följande yttrande gäller verksamhetssystemet PMO som är ett system som
används inom elevhälsan. De medicinska professionerna, Elevhälsans
Medicinska Insats, (skolsköterska och skollåikare) använder en egen modul,
EMl-joumal, dit bara dessa professioner har åtkomst. Här journalftirs uppgifter
från hälsosamtal, vaccinationer och andra besök hos skolsköterska och
skolliikare. Skolsköterska och skolläkare har journalplikt (Patientdatalagen
2008:355) och en strängare sekretess åin övriga professioner inom elevhälsan.
Denna styrs av Offentlighets och sekretesslagen (25 kap.l$).

Kurator, specialpedagog och rektor dokumenterar i elevakt. I elevakt
dokumenteras ärenden gällande enskilda elever där elevhälsan är involverad.

Av granskningen framgår att det saknas rutiner och riktlinjer ftir tilldelning av
behörigheter samt gallring av behörigheter i elevakt. Det saknas också rutin och
riktlinjer ftir loggkontroller i elevakt.

EMl-journalen (skolsköterske- och skollåikardelen) har haft en
systemadministratör som regelbundet har genomftirt loggkontroller. PMO har en
inbyggd varning när en anvåindare söker efter en elev som går på en annan enhet
än den som användaren är kopplad till. Anvåindaren måste då låimna en
anteckning i systemet ftir att komma vidare. Loggkontrollerna i EMl-journalen
har baserat sig på de anvåindare som har gjort överträdelser.

För elevakt har det saknats systemadministratör och det har inte genomftirts
någon systematisk kontroll av loggar.

Bedömning
Sedan 2019-08-14 är systemadministratörsuppdraget ftir hela PMO samlat hos
verksamhetschefen ftir EMI. Från och med detta datum finns det alltså en
systemadministratör även fiir elevakt. Detta kommer att underlätta det löpande
arbetet med regelbundna loggkontroller både i EMl-journal och i elevakt.

IM
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Rutiner ftir detta arbete är under utarbetning och det kommer framöver att
genomftiras regelbundna loggkontroller i bägge modulerna.

Även arbetet med att utforma rutiner ftir att endast rätt användare har titlgång till
elevakt är på gang. Det behöver också såikerställas rutiner så att den enskilde
användaren endast har tillgang till de enheter som de behöver ftir att kunna
dokumentera sina insatser. Revisionen ställde frågetecken vid om det var
relevant att områdescheferna skulle ha tillgang till känsliga uppgifter på
personnivå. Det var en berättigad fråga och deras behörigheter är nu
bortplockade.

Under arbetets gang med att gä igenom rutiner ftir det löpande arbetet med att
såikerställa systemet har det även framkommit andra områden där rutinerna kan
bli tydligare. Ett sådant område är behörigheter inom ftirskolan. Vi har påbörjat
ett arbete med en uppdelning av förskolorna i områden, och att
elevhälsopersonal endast kommer atthatillgång till "sitt" område. Det blir alltså
en begränsning av behörigheter till personal inom ftirskolan som tidigare har
haft behörighet till flera enheter.

Ett annat område dlir vi ser ftirbättringspotential är rutiner ftir hur vi hanterar
elever med skyddad identitet. Även här finns det ett pågående arbete.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden ftireslås ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till yttrande
avseende revisionsrapport gällande granskning av behörighet till krinsliga
uppgifter samt interna kontroller.

Deltar i debaften
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C)
och nämndsledamot Anna-Karin Wallgren (S).

Beslut

Utbildningsniimnden ställer sig bakom ftireliggande fiirslag till yttrande
avseende revisionsrapport gällande granskning av behörighet till känsliga
uppgifter samt interna kontroller med viss redaktionell justering.

n
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Revisionen
Tobias Ekblad, Fch
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Begäran om yttrande avseende Motion från
kommunfullmäktigeledamot Tony Holgersson (SD) att
kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i
uppdrag att se över möjligheterna att använda
Kuggebodaskolan till förskola. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad och Ingela Berg, verksamhetschef Förskolan,
uppger i sitt ftirslagsyttrande att antalet ftirskoleplatser i Listerby bedöms vara
tillräckligt i nuläget, men att det iir viktigt att hålla bostadsbyggandet och
utvecklingen i området under bevakning.

Bedömning
I framtaget ftirslag till remissyttrandet anftirs ftiljande;

Kuggebodaskolans lokaler bedöms som fullt möjliga att använda till ftirskola,
men det krävs en viss renovering ftir att de ska kunna tas i bruk. Enligt utredning
och tjiinsteskrivelse "Framtida lägesbild ftirskolebehovet i Ronneby" (Håinv Dnr
2019.428-630) , uppger projektledaren ftir Framtidens skolor Monica Sjövind
ftiljande;
"I nulciget rdcker forskoleplatserna i Listerby, men vihigt att bevaka
utvecklingen i området. Om ytterligare område planlaggs fOr bostadsbyggande
så behöver man se över situationenrt)r ft)rskola (och skola). "

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen ftireslår Utbildningsnämnden

att ställa sig bakom ftireliggande ftirslag till yttrande, anta detta som sitt eget
remissvar och härigenom anse motionen besvarad.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof
(S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD), tjänstgörande ersättare Lars Sager
(M) och ersättaren Martin Engelsjö (M).

Ct,
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Yrkanden
Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) yrkar bifall till ftireliggande tjiinsteftirslag.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ftireliggande tjänsteftirslag.

Beslut

Utbildningsnåimnden ställer sig bakom ftireliggande fiirslag till yttrande gällande
motion om att se över möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till fiirskola.
I nuläget bedöms antalet ftirskoleplatser i Listerby varatillräckligt.

Exp:

Kommunstyrelsen
Ingela Berg, Vch Förskola
Tobias Ekblad, Fch
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s 146

Begäran om yttrande avseende Motion från
kommunfullmäktigeledamot Tony Holgersson (SD) att
kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i
uppdrag att se över möjligheterna att använda
Kuggebodaskolan till träningsskola. Förslag.

Sammanfaftning
Förvaltningschef Tobias Ekblad och Charlotte Kansikas, verksamhetschef
Grundskolan, uppger i sitt ftirslagsyttrande att efter genomgång av lokalerna,
görs bedömningen att Kuggebodaskolan är ett bra altemativ ftir tråiningsskolan
att bedriva sin verksamhet.

Bedömning
I framtaget ftirslag till remissyttrandet anftirs ftiljande;

Efter genomgång av lokalerna tillsammans med verksamheten, görs
bedömningen att Kuggebodaskolan är ett bra alternativ ftir träningsskolan att
bedriva verksamhet i. Det är bättre lokaler än de tråiningsskolan har idag på
"Igelkotten", Friskyttevägen. Rektor fiir verksamheten gör bedömningen att
nuvarande lokaler är anpassade till ca sex elever men i dagsläget är det nio
elever inskrivna.
I Kuggebodaskolan finns större utrymmen, bredare korridorer, tillgång till
matsal, plats ftir elevernas alla hjälpmedel, nåira till naturen, idrottssal och bättre
skolgård. Dock behövs en anpassning av lokalerna. Träningsskolan är en
lagstadgad verksamhet ftir elever med komplexa funktionsnedsättningar och
utrymmen krävs ftir detta.

Förslag till beslut
Utbildningsftirvaltningen fiireslås anta utbildningsftirvaltningens yttrande att
Kuggebodaskolan skulle vara ett bra alternativ ftir träningsskolans verksamhet

Deltar i debaften
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 1 :e vice ordf Silke Jacob (C)
och 2:e vice ordf Stefan Österhof (s), tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M).
och Catharina Christensson (S) samt ersättaren Martin Engelsjö (M).
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Yrkanden
ordftiranden Äsa Evaldsson (S) yrkar att utbildningsftirvaltningen ffir i uppdrag
att utreda organisatoriska och kostnadsmässiga möjligheter att flytta
Träningsskolan till tidigare Kuggebodaskolans lokaler och anvåinda tidigare
Triiningsskolans lokaler till ftirskola.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar bifall till ftirslaget.

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

Tiänstgörande ersättare Catharina Christensson (S) yrkar bifall till ftirslaget.

Beslut

Utbildningsnämnden ställer sig bakom ftireliggande ftirslag till yttrande gällande
motion om att se över möjlighetemaatt använda Kuggebodaskolan till
tråiningsskola. Kuggebodaskolan ses som ett bra alternativ ftir tråiningsskolans
verksamhet.

Utbildningsnämnden ger utbildningsftirvaltningen i uppdrag att utreda
organisatoriska och kostnadsmässiga möjligheter att flytta Tråiningsskolan till
tidigare Kuggebodaskolans lokaler och anvåinda tidigare Tråiningsskolans lokaler
till ftirskola.

Exp:

Kommunstyrelsen
Charlotte Kansikas, Vch Grundskola
Tobias Ekblad, Fch
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Uppföljande redovisning av Projekt Slättagårdsskolan
(Projekt - Forum för skola och socialtjänst). Slutrapport.

Sammanfattning
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder och rektor Johanna Löfdahl,
Slättagårdsskolan, har inbjudits till utbildningsntimnden ftir att delge
ntimndsledamöterna slutredovisning av projektet "slättagårdsskolan - Projekt -
Forum ftir skola och socialtjänst".

Forum ftr dialog mellan skola och socialtjiinst", FSS, bildades i september 2015
med nåimndsordftjrande och chefstjänstemåin från de båda ftlrvaltningarna
utbildnings- och socialftirvaltningen. Syfte med gruppen åir bland annat:
o Att samverka ftir att utveckla det ftirebyggande arbetet ftir att tidigt ge rätt
stöd till barn och unga som far illa eller riskerar attfarailla.
o Att tidigt uppmärksamma bam och unga som har behov av samhällets
insatser.
o Att effektivisera resursutnyttjandet genom att ta tillvara på varandras
kunskaper och kompetenser.
o Bidra till en högre kvalitet mellan och i verksamheterna.
o Driva verksamhetsövergripande projekt gemensamt.

Projektidd modellskola, beskrivning av Projekt Slättagårdsskolan, tidsplan och
hnansiering, resurser och insatser, aktiviteter och metoder i projektet delgavs
nämndsledamöterna.

Uppftiljning har skett genom analys av modell ftir samverkan mellan skola och
socialtjiinst som genomftirts; enkat ftir analys av utvecklingsmodell. Resultat,
framgångsfaktorer och hinder redovisades.

Slutsatser kopplas till satta mål ftir uppftiljningen av projektet; såsom
kompetenser och roller vad gäller socialpedagogens roll och socialtjåinstens
kompetens genom handledning och information.
Projektets påverkan vad gäller behovet av individuella stödinsatser från
socialtj änsten framkommer inte av uppftiljningen.
Likaså samverkan mellan skola och socialtjänst, där större ftirståelse och
kunskap om varandras verksamheter och roller erhållits. Utgångspunkten med
projektet var att med skolan som arena undersöka vilka resurser som krävs ftir
att i ett tidigt skede upptäcka barn i riskzon samt stärka och stödja barn och

Utdragsbestyrkande
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ftiräldrar genom aktiva insatser. För framgang krävs att skolans och
socialtjiinstens olika uppdrag tydliggörs och länkas sarnman.

Utvecklingsområden har framtagits utifran proj ektets framgångsfaktorer;

o Kunskapsöverftiring mellan skola och socialtjåinst på övergripande nivå

o Kraftsamla vid tillftilliga insatser

r Socialpedagogernas roll

o Socialpedagogen som resurs

o Handledning

o Handlingsrutiner - barn som far illa

. Digital ansökan om stöd

o Föräldraskapsstöd

o KOMET (utbildningsprogram)

. Övrigt - fritid

Förslag till utvecklingsområden kommer att ftiljas upp på FSS (Forum ftir dialog
mellan skola och socialtjänst.) Ej resurskrävande insatser kommer att prioriteras.
Övriga insatser tas med i diskussionema inftir kommande utvecklingsarbete.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C)
och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nämndsledamötema Christer Stenström
(M), Tony Holgersson (SD) och Rune Kronkvist (S), tjänstgörande ersättarna
Catharina Christensson (S) och Lars Sager (M), samt ersättarna Kevin NV (C)
och Mikael Carlön (MP).

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp

tMt Utdragsbestyrkande
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Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
Johanna Löfdahl, rektor Slättagardsskolan
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s 148 Dnr 2019-000024 602

Kurser och konferenser november 2019

Sammanfattning
Några kurser och konferenser har inte inkommit till dagens
nämndssammanträde.

Närvarande nåimndsledamöter vid av Länsstyrelsen anordnad utbildning i FN:s
Bamkonvention var mycket nöjda med ftireläsningen som hölls av Susanne
Svtird.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Åsa Evaldsson (M), tjänstgörande ersättare
Catharina Christensson (S) och Anna-Karin Wallgren (S), samt ersättaren
Martin Engelsjö (M).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.
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s 14e Dnr 2019-000424 600

Aktuellt i verksamheten - November 2019

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att det finns en stor oro bland
personalen gällande Budget 2020; framftirallt avseende ftireslagna
neddragningar i Alliansbudgeten. Ökad arbetsbelastning senare delen av
höstterminen. Signaler har kommit från rektorer om att arbetsmiljöansvaret
klaras, då det inte går att säkerställa att medarbetare har en bra arbetsmiljö
beroende på många barn i grupperna ftirdelat på ftir ffi personal.

2:e vice ordf Stefan Österhof (S) lyfte skrivelse från fackliga lärarorganisationer
och Kommunal kring arbetsmiljöfrågor. Skrivelsen har närslutits
delgivningspärmen.

En gemensam skrivelse från lärarftirbunden och kommunal ställd till
utbildningsniimnden har inkommit till utbildningsnämnden. Situationen inom
ftirskolan med överinskrivningar och placeringssvårigheter, arbetsbelastning och
risk fiir ökad sjukskrivning påtalas.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) uppger att det finns en medvetenhet i
Utbildningsnåimnden om situationen ute i verksamheten, vad gäller personal och
lokalbehov.

Ytterligare diskussioner föreslås ftiras i Beredningsutskottet kring den fackliga
skrivelsen som inkommit.

Vidare informerade ftirvaltningschefen om samverkan med andra lärosäten
(Linnduniversitetet) ang grunden flor en låirarutbildning i Ronneby.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) påminner åter om vikten av att
utbildningsnämndens kontaktpolitiker gör besök ut i verksamheten.

Tjänstgörande ersättare Lars Sager (M) lyfte fråga kring hemmasittande barn
och dåir skolplikten inte uppfylls.

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att en översyn av rutinen pågår. Under
HT 2019 finns totalt fyra barn i Ronneby kommun som inte kommer till skolan

'W-rM ul0ragsoesryrKan0e
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av olika skäl. Vad gäller kommunala aktivitetsansvaret (KA) är antalet några
fler men då på gymnasienivå.

Orosanmälan görs då elev inte kommer till skolan.

Nåimndsledamot Rune Kronkvist (S) efterfrågar, med anledning av elever som
efter sommaren inte kommer tillbaka från sommarlovet till skolan, en rutin ftir
detta.

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger att sådan rutin finns och att rektorer i
grundskola innehar ansvaret ftir denna rutin. Då det gäller gymnasiet innehar
kommunala aktivitetsansvaret (KA) detta.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 1:e vice ordf Silke Jacob (C)
och 2:e vice ordf Stefan Österhof (S), nåimndsledamöterna Christer Stenström
(M), Lars-Olof Wretling (L), Rune Kronkvist (S) och Tony Holgersson (SD),
tjåinstgörande ersättarna Lars Sager (M), Catharina Christensson (S) och Casper
Andersson (SD), samt ersättarna Kevin NV (C) och Martin Engelsjö (M).

Beslut

Utbildningsnåimnden ger Beredningsutskottet i uppdra g att ly fta inkommen
facklig skrivelse till diskussion.

Informationen tas till dagens protokoll.

Beredningsutskottet

Exp
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s 150 Dnr 2019-000026 000

Delgivningar november 201 I

Sammanfattning
20t8.93 -047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir fortbildning ftir specialpedagogik ftir
är 2018.

2019.r15 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir fortbildning ftir specialpedagogik ftr
är 2019.

20t9.rt8 - 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir fortbildning av låirare samt
fritidspedagoger och motsvarande fiir är 2019.

20t9.1t4 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir fortbildning av låirare när det gäller
svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska
ftirinvandrare ft)r år 2019.

20t9.49 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir barn som vistas i landet utan tillstånd
ftir år 2019.

2019.tt6 -047
Skolverket: Beslut om statsbidrag ftir behörighetsgivande utbildning ftir
låirare i yrkesämnen ftir är2019.

Utdragsbestyrkande

2019.504 - 119
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Miljö- och Hälsoskyddsenheten, Ronneby kommun: Kontrollrapport avs
egenkontroll enligt livsmedelslagen. Fritidshemmet Eringsbodaskolan,
Ronneby kommun.

2019504 - 119

Miljö- och Hälsoskyddsenheten, Ronneby kommun: Kontrollrapport avs
egenkontroll enligt livsmedelslagen. Eringsboda ftirskola, Ronneby
kommun.

2019.500 - rt4
Polisanmälan ang olaga intrang 2019-10-11, Mumindalens ftirskola,
Kallinge, Ronneby kommun (K127 97 7 I -19).

2019.501 - tt4
Polisanmälan ang stöld utan inbrott 2019-10-19, Snäckebacksskolan,
Ronneby kommun (Kl3l 6567 -19).

20t9.615 - 630

Skrivelse till Utbildningsnämnden med anledning av platsbristen i
kommunens ftirskolor.

Protokoll fran Förvaltningssamverkans grup pen 20 I 9 - I 0 - I 4

Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.

Protokollsutdras från Kommunfullmäktise 2019-10-31. Ronnebv kommun
(KF S304:2019): Delårsrapport 2019-08-31 ftir Ronneby kommun (Tertial 2).

Deltar i debaften
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), niimndsledamot Christer
Stenström (M), tjänstgörande ersättare Catharina Christensson (S) och ersättaren
Martin Engelsjö (M).
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Polisanmälan gällande olaga intrang Mumindalens ft)rskola lyftes till diskussion.

Inkommen skrivelse till Utbildningsnåimnden med anledning av platsbristen
i kommunens ftirskolor har lyfts till diskussion under g 149:2019 detta
protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.
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s 151 Dnr 2019-000027 002

Delegationer novemb er 2019

Sammanfattning
Av ft)rvaltningschefen tagna delegationsbeslut 2019 -09 -25 ---20 I 9 - I 0 -28,
delegationsbeslut ftir Verksamhetsområde Förskola 2019 -06-17, Verksam-
hetsområde Grundskola 20 19 -03 -26-2019 -l 0- 1 5 och Verksamhetsområde
GyV - Vux 20I9-09-20---2019-I I-05, cirkulerade under nåimndssammanträdet

'W: M
Utdragsbestyrkande
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s 152 Dnr 201 9-000042 600

Ovrigt - Utbildningsnämnden november 2019.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort kring överklagan gällande
detaljplan ftir Parkdalaskolan som återtagits av Alfa Laval. Upphandling har
påbörjats. Skolbyggnationen beräknas dåirmed, efter avslutad upphandling, vara
klar år 202I enligt gällande tidsplan. Nåirmare information kommer att ges vid
december månads nämndssammanträde.

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) betonade vikten av attnämndsledamöter/
ersättare besvarar och inkommer med utsänd talong/medgivande gällande
utbildningsnåimndens sammanträdesfi ka.

Nämndsekreteraren får därfiir i uppdrag att tillsända de nåimndsledamöter/
ersättare som ännu ej svarat ett personligt mail.
Svar ska ha inkommit senast den 30 november 2019 till
nämndsekreteraren.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) betonade vikten av attnämndsledamöter/
ersättare besvarar och inkommer med utsänd talong/enkät gällande
utbildningsnämndens digitala utskick och alternativt behov av lpads.

Nåimndsekreteraren far drirftir i uppdrag att tillsända de nämndsledamöter/
ersättare som ännu ej svarat ett personligt mail.
Svar ska ha inkommit senast den 30 november 2019 tilt
nämndsekreteraren.
Rapport/Sammanställning ska därefter expedieras till kommunsekreteraren.

ordftiranden Äsa Evaldsson (M) betonade vikten av attniimndsledamöterl
ersättare inkommer med undertecknat intygande gällande tystnadsplikt.

Nåimndsekreteraren får därftr i uppdrag att tillsiinda de nämndsledamöter/
ersättare som ännu ej svarat ett personligt mail.
Svar ska ha inkommit senast den 30 november 2019 till
nämndsekreteraren.

n
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Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) lyfte fråga gällande inftirande av
klasmormor/klassmorfar i ftirskola och grundskola. Ett fatal seniorer hnns idag
på några skolor men behov av fler finns. Kvalitetsutvecklare Maria sjölund
arbetar med detta ärende enligt ftirvaltningschef Tobias Ekblad.

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) lyfte fråga kring skolans engagemang i
Ronnebys nya museum Kallvattenkuren. Skolutflykter till museet?
Vidare lyftes fråga kring bokade leasingbussar vid gymnasieskolan.
Förvaltningschefen uppger att gymnasiets leasingbussar iir uppbokade och
anvåinds på heltid, men lånas över loven av Fritid.

Ordftiranden Äsa Evaldsson (M) informerade kort om beslut gällande
fortlöpande budgetredovisning månadsvis i KS/KF. Kallelse awaktas.

Utbildningsnämnden har planerat in ett ekonomimöte den 8 januari20lg under
ftirmiddagen. Beredningsutskottet sammanträder samma dags eftermiddag.

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) efterfrågar redovisning av kulturskolans
schemaläggning till utbildningsnämndens sammanträde i december. Lektioner
får ej kollidera med skoltid.

2:evice ordf Stefan Österhof (S) efterfrågar nämndsinformation kring projektet
"Mentorer i våldprevention". En inbjudan ftireslås skickas till Johan Svedberg,
Snäckebacksskolan, inftir utbildningsnämndens sammanträde i j anuari 2020.

Tjänstgörande ersättare catharina christensson (S) informerade om att
kontaktpolitiker inbjudits till Snäckebacksskolan. Lägesrapport och skriftlig
rapport låimnas på utbildningsniirnndens sammanträde i december. En inbjudan
har också inkommit från Saxemaraskolan, men datum iinnu ej bestämt.

Nämndsledamot Tony Holgersson (SD) lyfte ånyo frågan gällande
griinsdragning mellan vilka arbetsuppgifter som åligger pedagogisk personal och
kökspersonal. Vidare diskussioner kommer att ftiras i Beredningsutskottet.

sign
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Deltar i debaften
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan Österhof
(S), nämndsledamot Tony Holgersson (SD) och tjåinstgörande ersättare
Catharina Christensson (S).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll

Exp:

Tobias Ekblad, Fch
Suzi Koken Knutsson, Chef Ronneby Kulturskola
Johan Svedberg, Snäckebacksskolan
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