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s81 Dnr2019-000031 006

Val av dag för justering och fastställande av
dagordning.

Sammanfaftning
Direktjusterad paragraf justeras dag som ovan.
Ordinarie nämndsprotokoll justeras 2019 -06-27 .

Dagordningen ftir utbildningsnämndens sammanträ de 2019 -06-24 fastställs.

ls Utdragsbestyrkande
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s82 Dnr 2019-000324 001

Protokollsutdrag från KS 2019-00-04 gällande
Anställningsstopp, Ronneby kommun.
(Ärendet är omedelbart justerat.)

Sammanfattning
Ärendet avser den del som berör inköpsstopp och beslutas av näimnd.
Anställningsstopp har sedan tidigare beslutats av kommunfullmiiktige
(Hrinv KS 9235:2019).

Av kommunstyrel sens protokoll framgår fti lj ande ;

Med anledning av att kommunens ekonomiska resultat for 2019 pekar på ett
betydande underskott, närmare 30 miljoner, ftireslås ftiljande;

Dels ett anställningsstopp inom samtliga ftirvaltningar.
undantag från anställningsstoppet gäller inom utbildning (låirare med
behörighet och legitimation, örskollärare och barnskötare), vård- och
omsorg (sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, personlig assistans)
samt personal inom kostenheten (måltidspersonal, kockar, kokerskor), dock
skall även undantagna tjänster prövas av ftirvaltningschef, så också
vikariebehov.
Mer- och övertid beviljas bara i nödfall.
Påbörj ade rekryteringar berörs inte av anställningsstoppet.
Prövning av tillsättningar, som inte nämns ovan, görs av kommundirektören.

Dels uppmanas nämnderna att besluta om inköpsstopp av varor och tjänster
som inte är direkt nödvändiga for att bedriva verksamheten. Generellt
undantagna fran inköpsstoppet bör vara varor och tjåinster som är direkt
kopplade till brukare, elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, låiromedel och
matvaror.
De som anvåinder den kommunala servicen skall påverkas i så liten
omfattning som möjligt och helst inte alls. Tjänsteresor prövas av
ftirvaltningschef.
Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom
konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten.
Genomlysning av nåimndernas övriga kostnader bör göras i närtid.
Beställningar som är gjorda berörs inte.

Dels, externa projekt som kräver kommunal delfinansiering prövas av
kommunstyrelsens arbetsutskott, KS au.

t t#
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Dels ges ett uppdrag till ekonomichefen att ftilja upp tillftilliga statsbidrag
2017-2019 inom alla verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas
personalbudget efter det att statsbidraget upphört. Redovisning sker i
samband med uppftiljning av Tertial2. Omprövning sker efter tertial 2.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nåimndsledamöterna Lova Necksten (MP) samt tjänstgörande
ersättarna Lars Sager (M), Tony Holgersson (SD) och Johnny Håkansson
(s).

Beslut

En enig utbildningsnämnd beslutade helt i enlighet med Kommunstyrelsens
uppmaning (undantaget anstcillningsstopp drir beslutet tagits i KF);

"Nåimnden beslutar om inköpsstopp av varor och tjänster som inte iir direkt
nödvändiga for att bedriva verksamheten. Generellt undantagna från
inköpsstoppet bör vara varor och tjänster som åir direkt kopplade till brukare,
elever m. fl, t ex sjukvårdsmaterial, låiromedel och matvaror.
De som använder den kommunala servicen skall påverkas i så liten
omfattning som möjligt och helst inte alls. Ijänsteresor prövas av
ft)rvaltningschef.
Undantaget är också inköp där verksamheten till stor del bedrivs genom
konsultstöd, såsom exploateringsverksamheten och planverksamheten.
Genomlysning av nämndernas övriga kostnader bör göras i närtid.
Beställningar som är gjorda berörs inte.

Ärendet är omedelbart justerat.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Samtliga utbildningschefer och
verksamheter FK

l'"'w,' 4 utdragsbestyrKande
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s83 Dnr 2019-000297 610

Redovisning enligt Mål- och uppföljningsplan (juni
20191; Läsförmåga år 3.

Sammanfattning
Speciallärare Tina Sand och Annika Forss delgav utbildningsnåimndens
ledamöter redovisning gällande screening åk 3, avseende år 2019.

Målet ar att alla elever ska kunna läsa bekanta och elevnåira texter med flyt
när de liimnar årskurs 3.

Varje år genomftirs i april, en screening främst avseende avkodning, i
samtliga klasser i grundskolan. Syftet är dels tidig upptäckt av läs- och
skrivsvårigheter, dels att ftilja samtliga elevers läsutveckling.

Som ett led i detta genomftirdes ftir nägra år sedan en uppdragsutbildning
spraklig medvetenhet ftir allalärarc som undervisade i läsinlärning från
fiirskoleklass till årskurs 3.

En fungerande läsftirmåga kräver såväl avkodning som läsftirståelse, vilket i
detta fall innebär att avkodningsftirmågan måste vara automatiserad ftir att
läsftirståelse ska uppnås.

Samtliga elever som har en rimlig möjlighet att delta i screeningen ska göra
det även om man baravarit i Sverige en kort tid. Bortfallet åir därftir
minimalt Analyser görs på skol-, grupp- och individnivå.

Genomgång och analys av årets årskurs 3 kommer att delgavs nåimnds-
ledamöterna. Totalt deltog 314 elever i screeningen. Resultatenvisar 22
elever med Stanine 1, varav 9 SVA-elever 32 elever med Stanine 2, vanv 12
SVA-elever (SVA: Svenska som andraspråk).126 elever har Stanine 1-3
(40%) varav 48 SVA-elever (15 oÄ) och45 elever har Stanine 7-9 (14%)
varav 5 SVA-elever (2%). Riktviirdet är23Yo.

Resultaten blir sämre, vilket innebiir att eleverna går bakåt i läsutvecklingen
snarare än att de utvecklas. Vidare delgavs jiimfiirelse med resultaten då
eleverna gick i årskurs 2 (är 2 2018 resp fu 3 2019) samt positiva/negativa
trender, skillnader mellan olika skolor och slutsatser utifrån årets resultat.

l*WlH Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut
Föreslås att redovisningen av arets screening ses som en uppftiljning i
tirendet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan
Österhof (s), nämndsledamöterna Tony Holg..rror, (sD) och Lova Necksten
(MP), tjänstgörande ersättarna Lars Sager (M) och Kevin Lill (C) samt
ersättaren Sara Jansson (SD).

Beslut

Redovisningen av årets screening ses som en uppftiljning i ärendet.

Exp:

Tina Sand, speciallärare
Annika Forss, kvalitetsutvecklare

1t
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Uppföljning av budget maj 2019. Redovisning.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde ftir av Ekonomienheten fram-
tagen prognos ftir maj 2019, som visar på ett underskott av -23 368 Tkr.

Prognosen sedan Tertial I har ftirsiimrats något. Försåimringen kan till största
delen härledas till minskade migrationsintåikter, men också ökade kostnader
till fristående verksamheter.

Inom grundskolan har prognosen gällande ersättning till fristående '

huvudmän och IKE ökat med 1 043 Tk och på ftirskolan med246Tl<r.
Minskade migrationsintäkter på introduktionsprogrammet med 778 Tkr samt
645 Tkr på SFI åir också en ftirklaring. Dock har den interkommunala
ersättningen till gymnasiet påverkat prognosen positivt.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf stefan
Österhof (S).

Beslut

Redovisningen tas till dagens protokoll.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten
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s85 Dnr 2019-000320 041

Budget 2020. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade inledningsvis om de
arbetsmöten kring budget som hållits samt om bakgrund och nuläge.
Förvaltningschefen anftir i sin tj änste skrivel se ftilj ande ;

"Ronneby kommun står inrt)r stora utmaningar. Invånarantalet har ökat
avsevcirt de senaste fem åren och av naturliga skäl har detta ocl<så fi)rt med
sig utmaningar i form av lokaler, personal, service etc. .ft)r att kunna
leverera den utbildning som våra invånare har rritt till. Inom
utbildningsfi)rvaltningen har ett stort rt)rdndringsarbete varit nödvrindigt. Vi
rir inne i enfördndringsprocess fi)r att anpassa våra verksamheter,
arbetssritt och struhurer rt)r att kunna möta våra medborgares rritt till
utbildning, som vi enligt nationella lagar och regler måste följa. samtidigt
har vi en bister verklighet ekonomish.

Vi ser i statistik ott antalet invånare somflyttar till Ronneby har minskat
men den ffihen ser vi tinnu intefullt ut i de verluamheter som
utbildningsnrimnden dr ansvarigför. Sedan 2013 har antalet barn 0 - 5 år
ökat med 324 stycken (K)LADA), antalet elever i kommunala grundskolor
med 707 stycken (KOLADA) och antalet elever på gtmnasieskolon med 248
stycken (KOLADA). Det totala antalet har satt, och sdtter, enorm press på
oss som huvudmrin att leverera en skola enligt de styrdokument som reglerar
skolan och som vi måste följa. samtidigt har vi oclcså lcirarbrist. Ronneby
kommun har tyvdrr ldgst behörighet av alla Blekingekommuner. på årskurs
7 -9 ligger den på ca 55 oÄ legitimerade och behariga lcirare. Snittet i riket
rir över 70 oÅ.

Inrt)r 2018 äskade utbildningsförvaltningen ca I I5 miljoner utöver ram.ft)r
att kr,tnna möta ovqn nrimnda behov. Tyvtirr beviljades lmappt halften. Detta
utmynnade i ett minusresultat på nrjstan I4 miljoner. Inf1r 2019 askndes
därmed, då behoven kvarstår, ca 75 miljoner, och vi beviljades dcir ca 9
miljoner efter det att vissa besparingar och omprövningar skptt av centrala
medel. Prognosen, efter stora ffihiviseringar under 2019, visar på minus
ca 2I 000 tlcr. Det som sdtter ytterligare press, både på
utbildningsfi)rvaltningen men oclcså den kommunala ekonomin cir den stora
minslwtingen av migrationsintriher. Intciherna har sedan 2016 minskat med
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ca I4 miljoner (2016 - 2018). Samtidigt ser vi också envcildigt stor ölwting
gdllande kostnader för barn i behov av stirskilt stöd och personal som måste
anstcillas /br att möta dessa behov. 2014 var kostnaderna I7 457 tkr. 2018
års utfall blev 41 418 tlt. En öhting med nristan 24 000 tlcr.

Att samtidigt som vi har ett så pass stor antal barn och elever i
verlcsamheten, stor pedagogbrist och stora ekonomiska utmaningar kunna
leverera enfarskola och skola som lever upp till vad styrdokumenten lvciver
rir oerhört svårt.

Utbildningsncimnden cir vril medveten om den totala ekonorniska situationen
och vihen av att samtligart)rvaltningar måste göra sitt yttersturt)r att
fi;rbatra den. Under 2019 har darfor ett stort arbete genomJörts inom

fr;rvaltningen som resulterat i att ca 45 heltider har tagits bort till
höstterminen 2019. Det tirframrt)rallt inom grundskolan dessa tjdnster tagits
bort. Det berör också endast tillfdiliga anstrillningar. Vi berrilcnar att det på
ett helår innebcir ca 24 miljoner lvonor i reducerade kostnader. En
reducering av så pass många tjrinster scitter av naturliga sldl stor press på
lwarvarande personal och verksamhet. Driffir rir det av yttersta vikt att vi
organiserar om och samtidigt ger kvarvaronde personal rritt fi)rutsrittningar
för att kunna möta våra barn och elevers behov samtidigt som de Jår en

försvarlig arbetsmiljö. Med detta menar vi att vi måste satsa på att utveckla
och behållq den personal vi har kvar. Det gör vi bland annat genom
kompetensutveckling. Vi måste helt enkelt gasa i uppforsbacken - det går inte
att bromsa sigfram.

Inför 2020 har utbildningsndmnden en central besparing på 13 759 tkr
(b e s lut fr ån kommunfullmdkti ge s amt ompr övning av me del fr ån
balanskontot flyhing) Besparingen for 2021 ligger på ca 20 000 tlcr. Infr;r
2021 ska också beslut från balanskontot omprövas. De rir på ca 28 000 tkr.
Då vi inte kan rrilcna med att dessa beslut innebcir att medel tillfors ligger
besparingen ddrmed på ca 48 000 tlv for 2021.

Vihigt i sammanhanget rir att de riskanden som lagts fram sedan tidigare dr
utifrån de behov somfinns i verksamheten. Bedömningen cir att de cir
relevanta utifrån våraförutsrittningar att uppnå de laglvav som är styrande

Jör våra verlcsamheter. Resultatet och prognoserna visar ocl$å på att
behoven cir stora och det rir svårt att nå en budget i balans samtidigt som
behovenfinns om inte medel tillförs. Inrt)r 2020 och 2021 ser möjligheterna
att upprdtthålla laglvaven oerhört svåra ut om samtliga reduceringar och

ffihiviseringar genomförs samt att riskanden inte beviljas.

srgn ^o
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Badgetprocess 2020 - 2021

Under hela våren har ett intensivt arbete genomrt)rB grillande budget 2020 -
202L Bland annat har nå arbetsmöten hållits med presidiet och delar av
förvaltningen. Drir har vi tittat och arbetat med vilka åtgcirder vi behöver
genom/örafor attförsökafa enbudget i balans. I detta arbete har
ar b e t s gr upp e n i de nt ifi e r at fyr a s t or a o mr å d e n :

Digitalisering (reducera kostnader via digitalisering).

Ej I a gs t ad gad v erks amhe t

Gymnas ie s ko I ans or gani s at ion o ch utbud

Hållbara enheter - samordningsvinster av lokaler, strategisk placering av
forskola- och skollokaler, börlcraftigaforskolor och skolor m.m.

Det står dock klart att vissa av dessa delar ej ger effekt på kort sikt samt rir
svåra att genomfora under nuvarande förutsättningar. Det som troligen kan
ge mest effekt dr möjligheten att skapa hållbara enheter - både ekonomiskt
och kvalitetsmdssigt, men det går inte att genomfora i nulciget då det r)r
vdldigt många barn och elever i alla vårafr;rskolor och skolor. Ett t(inkbart
framtida scenario kommer att tas fram av forvaltningen och presenteras för
ncimnden tidigt under hösten. Vi ser dock att bland annot en översyn av ej
I a gs t ad gad v e r ks amhe t rir nö dv dndi g und er r ådande Jör ut s c)t t nin gar.

Bedömning

Det rir samtliga budgetansvarigas uppgft attfölja ekonomin ochvidta
åt garder. Samtidigt anger ekonomistyrningsprincipen att tilldelade
ekonomiska resurser går, vid konflih, alltidfi;re verlcsamhetens mål (med
undantugrt)r vad somfi)ljer av tvingande lagstiftning eller motsvarande).
Inom utbildningsJörvaltningens har vi i flera fall en tvingande lagstiftning att
förhålla oss till. under 2018 infördes en nyfunktion inom skolvrisendet,
Skolchef, Bakgrunden, enligt förarbetena till beslutet, visar på att detfinns
invcindningar mot att huvudmrinnen ibland sdtter kommunala mål och medel
före de tvingande foreslvifter somfinns på nationell nivå. Både medvetet och
omedvetet. För att biträda huvudmannen i att kunnafi)lja dessaforeslvifter
inrcittades dcirmed dennafunktion. Det står bland annat att Skolchefens
uppgtft rir ott bitröda huvudmannen med att se till att de foreslcrifter som
gdller för utbildningenftljs. Medforeslvifter menas alla best(immelser i
lagar, förordningar och myndigheErt)reslvifter som griiler rt)r utbildningen.
Sådanart)reslvifter finns i skollagen (2010;800) och anslutande

'ffi'" 
lgä
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rt;rfanningar, men riven i till exempel arbetsmiljölagen (1977: I 160) och
dislvimineringslagen (2 008 : 5 67).

Besparingar

För att kunna möta de centrala besparingar somfaller på
utbildningsnrimndens verksamheter så behöver storq ingrepp göras i
nuvarande verksamhet. Som beslvivits ovan har stora insatser genomförts
under 2019. Framfi;rallt inom grundskolan då 45 heltider tagits bort. Dock
behöver ytterligare reduceringar göras rt)r att hantera besparingarna.
Alternativet rir att skdra ytterligare i kirnverksamheterna somförskola,
grundskola och gtmnasieskolan samt vuxenutbildningen. Det rir det
alternativ som vi såklart skafi)rsöka undviko.

Kulturskolan

Kulturskolan cir en icke lagstadgad verksamhet och styrs inte genom
skollagen. För att /å kallas Kulturskola lcrrivs det tre inrihningar och i
Ronneby har vi fyra stycken. Drama/teater, musik, bild/form och dans.
Dessutom oclrså Scenkonst drir professionella teater- och
dansförestrillningar samt skolbio ingår. Det finns olika alternqtiv att
genomfi)ra besparingar i den verksamheten. Av sjdlvklara slccil innebcir det
oclrså stora konsekvenser att reducera delar eller hela denna verlrsamhet.
Dessa beslvivs ncirmare i bilagan.

Reducera hela verlrsamheten: - 10 559 tlcr

Reducera alla delar fi;rutom musik: - 3 267 tkt

Reducera musik men inte övrig verlcsamhet: - 4 728 tlv

Detfinns oclcså en möjlighet att höja avgiftenrt;r att delta i Kulturskolans
aktiviteter. Den är naturligtvis beroende av besluten ovan men en höjd avgft
till 600 lv/termin, ungefdr samma nivå som övriga Blekinge, från nuvarande
300 lv/termin ger en ökad inttih på ca 300 tlcr.

Pedagogisk omsorg på obekviim tid (Nattis)

Pedagogisk omsorg på obekvam fid (Nattis) erbjuds inom
utb il dningsförv altninge ns v erlcs amhet. D ett a cir inte en I a gs t adgad
verl<samhet utan ett erbjudande som kommuner kan ge till de personer som
har anstrillningar vilket innebrir arbete på obekvrima tider. Vi ser att
efterfrågan på platser inom denna verksamhet ökar och dcirmed också

lWt*å Utdragsbestyrkande
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kostnaderna. Genom att reducera denna del av verksamhet tar vi bort
möjligheten att möta de arbetsgrupper som utifrån sina arbetstider måste
har pedagogisk omsorg på kvallar och ncjtter.

Genom att reducera verksamheten görs en besparing på.- 2 252 tlv.

KAOS-kompaniet

Kaoskompaniet rir ett projekt som drivs av Ronneby kommun, i sqmarbete
med ArbetsJörmedlingen. Projektet avslutas 3I januari 2021, drir
Arbeturt)rmedlingen medfinansierar till och med 3l december 2020.

Den kommunala budgetenit)r Kaoskompaniet dr 938 tlcr. Budgeten lcrrjver
extern medfinansieringfor att tr)cko personal, lokal och övrigå kostnader.
LoknlernaJinns på soft Center och kostar 223 tlcr per år, inklusive str)d.

Genom att avbryta det pågående samarbetet med Arbe9rt)rmedlingen så
möjliggörs dcirmed en besparing. KAos-kompaniet ()r en uppskniad och vcil
fungerande verl<samhet som bidrar till att unga mrinnxkor-inkktnge ges
möjlighet att/å en nystart.

Genom att reducera verksamheten görs en besparing på - 93g tlcr.

Ytterligare besparingar

Om ovan ndmnda verksamheter inte reduceras i sin helhet kommer vi inte
latnya nå besparingsbetinget fultt ut. Det dr vihigt att samtliga verftsamheter
under årets gång stdndigt arbetar med aff rt)rbättra sin verlcsamhet fi)r att på
så sätt nå en så effektiv verksamhet som möjligt, både hvalitetsmasiigt oci
ekonomiskt. I Kommunstyrelsens rikttinjerrt)r budgetarbetet står det klart
angivet att det dr respektive nrimnd som måste ta beslut om att prioritera och
nedprioritera i verksamhetenJör att nå en budget i balans.

Det rir svårt att hitta ytterligare besparingar inom icke lagstadgad
verlaamhet som kommer fa synliga ffikter på kort sikt. Darmed cir vi åter
inne på att slaira i kirnverlcsamheten. Baserat på de ffihiviseringar som
genomJörts inomfr)r- och grundskolan ser vi det som svårt att ttoiro
ytterligare i de s s a verks amheter. Drjrme d åt erstår verksamheterna Jör
gtmnasieskolan och vuxenutbildningen. Dock bt;r påpekns att vi inom dessa
ve-rks amhet er, fr amrt)r allt inom gymnas ie sko I an, siåi nrt;r s tundande
elevölcningar. Vi har en vril fungerande verksamhet inom g,tmnasieskolan
som rir attrahiv och som levererar goda resultat. Genom att inrt)ra
besparingar i den verl<samheten riskerar vi en tillbakngång och rejr)l

(/sign
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kvalitetsscinlcningför den verl<samheten. En tillbakagång som blir svår att
hcimta sig ifrån nrir elevölcningarno kommer.

Det cir dockvår uppgtft inom utbildningsrt;rvaltningen attforse
huvudmannen medrt)rslag på ilgarder men också beskriva vilka risker och
konsekvenser besluten kan"fa. utifrån rollen som skolchef ar det ocl<så min
uppgft att informera huvudmannen att risken att vi bryter mot gc)llande
fi;reslcrifter dr överhdngande omrt)reslagna besparingor genomfi)rs samt att
de riskanden som lyfts fram inte vinner gehar.

Sammanfattning

Som nrimnts ovan beJinner sig Ronneby kommun och
utbildningsJörvaltningen i en mycket svår situation. I en tid av ökat antal
barn och elever, ansträngd ekonomi och stor pedagogbrist c)r det mycket
svårt att leverera en verlrsamhet som både cir ekonomiskt ffikiv och håller
godlnind kvalitet. Just nu bolanserar utbildningsrt)rvaltningens verksamheter
på en skar tråd. Dock måste vi ta vårt onsvar och göra vad vi kanför att
stcindigt se över och ffiktivisera. samtidigt måste vi leva efier de
föreslvifier somfrån nationellt håll styr våra verksamheter. De r)r tvingande.
Att under rådande ft)rutsdttningar bibehålla alla verksamheter dr omöjligt.
vi kan inte fa en stabil ekonomi och samtidigt nå positiva resultat. TLttra
beslut måste tas men vi måste samtidigt vr)rna om våra medborgares rritt till
en bra utbildningsverksamhet. Det går inte att bromsa sig ur en
uppförsbacke utan vi måste dven satsa på den personal och de verksamheter
vi har hos oss."

Bedömning
Förvaltningschef/Skolchef Tobias Ekblad uppger att det åir oerhört svårt att
ftilja Skollagen och de ftireskrifter som gäller ftir utbildningsftirvaltningen
med bakgrund av det ekonomiska läget.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsniimnden bifaller liggande ftirslag gällande

1. Att ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmåiktige att reducera
kulturskolans verksamhet till fullo.

2. Att ftjreslå kommunstyrelsen ftjreslå kommunfullmdktige att reducera
möjligheterna till pedagogisk omsorg på obekväm tid.

n
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3. Att ftireslå kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmiiktige att
reducera verksamheten KAOS - kompaniet.

4. Att ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige att vid
beslut om att behålla delar av kulturskolans verksamheter höja
terminsavgiften enligt bifogat fiirslag.

5. Att ftreslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmiiktige att tilldela
utbildningsniimnden medel pä5 046 tkr avseende medel fran
balanskontot flykting.

6. Att ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmdktige att inftir
2021 tilldela utbildningsntimnden medel pä 28 1 8 6 tkr avseende
beslut som beviljades till budget 2018 fran balanskontot flykting.

7. Att ftireslå kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmiiktige att
godkänna de äskanden som bifogats.

8. Att utbildningsniimnden vid beslut om att niimnden inte antar ovan
angivna att-satser gällande reduceringar ftireslår vilka verksamheter
som ska nedprioriteras ftir attnäbesparingskraven och budget i
balans.

Äskanden om utökad driftbudget genomgicks och kommenterades.
Investeringsftirslag delgavs utbildningsnåimndens ledamöter. Skolchefens
bildspel nåirsluts nämndsprotokollet ftir kännedom.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan
Österhof (s), ntimndsledamötema Lova Necksten (Mp), Rune Kronkvist (s)
och rony Holgersson (SD), samt tjiinstgörande ersättarna Lars Sager (M),
Johnny Håkansson (S), Kevin Lill (C), Martin Moberg (S) och Casper
Andersson (SD).

Yrkanden
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) yrkar;

..betr 1:a att-satsen att "musikdelen" av Kulturskolan behålls, under
ftirutsättning att KS/KF beviljar ett äskande ftir det.

..betr 2:a att-satsen att Nattis behålls under ftirutsättning att KS/KF beviljar
ett äskande ftir det. Motivation: Om Nattis ställs in så medftir det att delar av
invånarna i Ronneby ej har bamomsorg på jourtid/nattetid. Detta kan
medftjra att invånarna ej kan arbeta och att kostnaderna då flyttas till
ftirsörjningsstöd och att framftjrallt vård och omsorg får mindre personal.

ffit sa
Utdragsbestyrkande
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..betr 3, 5 och6:e att-satsen yrkar ordftiranden bifall till tjåinsteskrivelsens
fiirslag.

Betr 4:e att-satsen ftirtydligar ordft)randen att höjningen av terminsavgiften
höjs i den del av versamhet som blir kvar.

..betr 7:e att-satsen yrkar ordft)randen bifall till tjänsteskrivelsens ftirslag,
under ftirutsättning att KS/IG beviljar rubr äskanden. Samt "musikskolan"
och'Nattis".

2:evice ordf Stefan Osterhof (S) yrkar;

..betr l:a att-satsen yrkar 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) att 9,3 Mkr
återftirs/äskas till Kulturskolan.

..betr 2:a att-satsen yrkar 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) att medel äskas
ftir Nattis.

..betr 3:e att-satsen yrkar 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) att medel äskas
ftir KAOS-kompaniet.

..betr 4:e att-satsen yrkar 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) avslag till
tj iinsteskrivelsens ftlrslag.

..betr 51 att-satsen yrkar 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) bifall till
tj iinsteskrivelsens ftirslag.

..betr 8:e att-satsen yrkan 2:e vice ordf stefan Österhof (S) att medel äskas
med +3Mkr till volymökning inom ftirskolan, -r4,2 Mkr central
administration och + 1,8 Mkr till introduktionsprogrammet.

Propositionsordning 1

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsniimndens
ledamöter bifaller ordftirandens yrkande betr 1:a att-satsen att "musikdelen"
av Kulturskolan behålls, under ftirutsättning att KS/KF beviljar ett äskande
ftir det.

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsntimndens
ledamöter bifaller 2:e vice ordf stefan Österhof (s) yrkande betr 1 :a att-
satsen att9,3 Mkr återftirs/äskas till Kulturskolan.

ordftiranden finner att utbildningsniimnden bifallit ordftrrandens ftirslag.

Omröstning begärs.

lWtN Utdragsbestyrkande
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De ledamöter som bifaller ordftiranden Äsa Evaldssons (M) ftirslag till
!91lut röstar ja, och de som bifalle r 2:e vice ordf Stefan ösi".nor, (s;
tilläggsyrkande röstar nej.

Beslutande

Åsa Evaldsson, ordf (M)

Christer Stenström (M)

Martin Moberg (S) tjg.ers

Kevin Lill (C), tjg.ers

Lars Sager (M), tjg.ers

Stefan Österhof (S),2:e vice ordf
Catharine Christensson (S) tjg.ers

Rune Kronkvist (S)

Johnny Håkansson (S) tjg.ers

Lova Necksten (Mp)

Tony Holgersson (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers

Sandra Bergkvist (SD)

X

Ja

X

X

X

X

X

x
X

X

X
X

X

X

ordftiranden fi nner att utbildningsnämnden bifallit ordft randens ft)rslag.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatet blft 7 ja-röster mot 6 nej-röster

Reservationer
S-Gruppen och nämndsledamot Lova Necksten (Mp) reserverar sig mot
beslutet.

affi
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Propositionsordning 2
ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnämndens
ledamöter bifaller ordftirandens yrkande betr 2:aatt-satsen att Nattis behålls
under ftlrutsåittning att KS/KF beviljar ett äskande fiir det. Motivation: om
Nattis ställs in så medftir det att delar av invånama i Ronneby ej har
barnomsorg på jourtid/nattetid. Detta kan medftira att invånarna ej kan arbeta
och att kostnaderna då flyttas till ftirsörjningsstöd och att framftirallt vård
och omsorg fär mindre personal.

ordfiiranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens ftirslag.

Propositionsordning 3

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter bifaller ordftirandens yrkande om bifall till tj rinsteskrivelsens
ftirslag.

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsniimndens
ledamöter bifaller 2:evice ordf stefan Österhof (S) yrkande betr 3:e att-
satsen att medel äskas ftir KAoS-kompaniet. Motivation: Medel återäskas då
KAos-kompaniet åir ett2-äriglprojekt som pågått under ett år samt att
verksamheten vid KAOS-kompaniet har uppnått goda resultat.

ordftiranden fi nner att utbildningsniimnden bifallit ordftirandens ftirslag.

Omröstning begiirs.

Beslutande

Åsa Evaldsson, ordf (M)

Christer Stenström (M)

Martin Moberg (S) tjg.ers

Kevin Lill(C), tjg.ers

Lars Sager (M), tjg.ers

Stefan Österhof (S),2:e vice ordf.

Catharina Christensson (S) tjg.ers

Nej Avstår

X

Ja

X

X

X

X

X

X
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Rune Kronkvist (S)

Johnny Håkansson (S) tjg.ers

Lova Necksten (MP)

Tony Holgersson (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers

Sandra Bergkvist (SD)

ordfiiranden fi nner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens ftlrslag.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatetblir 7 ja-röster mot 6 nej-röster.

Reservationer
S-Gruppen och nämndsledamot Lova Necksten (MP) reserverar sig mot
beslutet.

Propositionsordning 4
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsntimndens
ledamöter bifaller ordftrandens yrkande om bifall till tjrinsteskrivelsens
ftirslag. Terminsavgiften höjs på den del av vht som blir kvar, beroende på
om äskande beviljas.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter bifaller 2:e vice ordf Stefan Österhof (S) avslagsyrkande betr
tj åinsteskrivelsens ftirslag.

ordftiranden fi nner att utbildningsnämnden bifallit ordftjrandens ftirslag.

Omröstning begärs.

Beslutande

Åsa Evaldsson, ordf (M)

X

X

X

X

X

X

Ja

X
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Christer Stenström (M)

Martin Moberg (S) tjg.ers

Kevin Lill (C), tjg.ers

Lars Sager (M), tjg.ers

Stefan Österhof (S),2:e vice ordf.

Catharine Christensson (S) tj g.ers

Rune Kronkvist (S)

Johnny Håkansson (S) tjg.ers

Lova Necksten (MP)

Tony Holgersson (SD)

Casper Andersson (SD) tjg.ers

Sandra Bergkvist (SD)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ordftiranden finner att utbildningsnåimnden bifallit ordftirandens ftirslag.

Omröstningsresultat
Omröstningsresultatetblir 7 ja-röster mot 6 nej-röster.

Reservationer
S-Gruppen och nåimndsledamot Lova Necksten (Mp) reserverar sig mot
beslutet.

Propositionsordning 5
ordftranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter bifaller ordfiirandens yrkande om bifall till tjrinsteskrivelsens
ftirslag.

sign

ordftiranden finner att en enig utbildningsniimnd bifallit ordftirandens
ftirslag.
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Propositionsordning 6
ordftiranden Äsa Evaldsson (M) ställer fräganom utbildningsnämndens
ledamöter bifaller ordftirandens yrkande om bifall till tjåinsteskrivelsens
ftirslag

ordftiranden finner att en enig utbildningsnåimnd bifallit ordftjrandens
ftirslag.

Propositionsordning 7
ordfiiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsniimndens
ledamöter bifaller ordftirandens bifallsyrkande betr tjeinsteskrlvelsens 7:e att-
sats under ftirutsättning att KS/KF beviljar rubr äskanden. ("Musikskolan',
och'Nattis").

ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsnåimndens
ledamöter bifaller 2:e vice ordf Stefan österhof (S) yrkande betr bifall till
tj iinsteskrivelsens ftirslag.

ordftiranden finner att utbildningsnämnden bifallit ordftirandens ftlrslag.

Propositionsordning 8
ordftiranden Åsa Evaldsson (M) ställer frågan om utbildningsniirnndens
ledamöter bifaller 2:e vice ordf Stefan osterhof (S) yrkande betr g:e att-
satsen om att medel äskas med +3Mkr till volymökning inom ftirskolan, *{,)
Mkr central administration och +1,8 Mkr till introdukti,onsprogrammet.

Då Alliansens ftirslag haft majoritet på samtliga att-satser, faller proposition
8. Ordftiranden finner att utbildningsnämnden ej bifallit 2:evice-o.Of St"An
Österhovs (S) ftirslag.

l'i.lffi*r#
Utdragsbestyrkande
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Beslut

Utbildningsnämnden beslutar;

1. Att ftireslå kommunstyrelsen ft)reslå kommunfullmdktige att
"musikdelen" av Kulturskolan behålls, under ft)rutsättning att KS/I(F
beviljar ett äskande ftr det.

2. Att ftreslå kommunstyrelsen frireslå kommunfullmåiktige att Nattis
behålls under ftirutsättning att KS/KF beviljar ett äskande ftir det.
Motivation: Om Nattis stiills in så medftir det attdelar av invånarna i
Ronneby ej har barnomsorg på jourtidinattetid. Detta kan medftira att
invånarna ej kan arbetaoch att kostnaderna då flyttas till
ftirsörjningsstöd och att framftlrallt vård och omsorg ffir mindre
personal.

3. Att ftireslå kommunstyrelsen att ftireslå kommunfullmiiktige att
reducera verksamheten KAOS - kompaniet.

4. En enig utbildningsniimnd beslutar ftireslå kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmiiktige att vid beslut om att behålla delar av
kulturskolans verksamheter höj a terminsavgift en enli gt bifo gat
ftirslag. Terminsavgiften höjs på den del av vht som blir kvar,
beroende på om äskande beviljas.

5. En enig utbildningsniimnd beslutar fiireslå kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmåiktige att tilldela utbildningsnåimnden medel pä5 046
tkr avseende medel fran balanskontot flykting.

6. En enig utbildningsnämnd beslutar ftireslå kommunstyrelsen ftjreslå
kommunfullmäktige att inftir 2021 tilldela utbildningsnåimnden
medel pä28186 tkr avseende beslut som beviljades till budget 2018
från balanskontot fl ykting.

7. En enig utbildningsnämnd beslutar ftireslå kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmåiktige att godkänna de äskanden som bifogats; under
ftirutsättning att KS/KF beviljar rubr äskanden . ("Musikskolan,'och
"Nattis").

8. Då Alliansens ft)rslag haft majoritet på samtliga att-satser, faller
proposition 8. Ordftiranden finner att utbildningsnåimnden ej bifallit
2:evice ordf Stefan Österhovs (S) ftirslag.

Samt att bilaga gällande Budget 202012021niirsluts expedieringen av detta
protokoll.

tu
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Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Samtliga chefer utbildningsftirvaltningen
Ekonomienheten
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s86 Dnr 201 9-000299 041

Begäran om äskanden avseende datorer åk 1

gym nasieskolan. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad anftir ftiljande i sin tjänsteskrivelse;
"Inftir läsaret 201412015 inhandlades/leasades datorer till samtliga elever
inom gymnasieskolan. Utvecklingen inom det digitala området går väldigt
fort och livsllingden samt leasingtiden iir satt till tre år. Efter dessa tre år ser
vi att merparten av datorerna är slitna och illa medfama samt att de inte har
kapacitet att hantera de nya verksamhetssystem som nu finns inom
ftirvaltningen. Vi leasar redan nu datorer ftir ak 2 och 3 men iin så länge är
vissa leasade på ett halvår då vijobbar i lasår.
Den plan gällande kostnader fttr full utbyggnad har varit kommunicerad
sedan tidigare. Viktigt i sammanhanget är att de datorer som kan användas
plockas in och återanvänds i de verksamheter dåir det lir möjligt. För att
kunna erduda datorer till blivande årskurs I så äskades medel inftir läsåret
20t912020.
Anledningen till äskandet var dels att leasingtiden gått ut som nämnts ovan
men också att kostnaderna ftir leasing samt licensavgifter och inköp ökat
under dessa tre år. Äskandet utöver de medel som redan fanns avsatta ftir en
uppdatering av datorparken beräknades till 803 tkr. "

Bedömning
Konsekvensen av att inte kunna erbjuda årskurs 1 datorer inom
gymnasieskolan medftir i sig stora kostnader. Till exempel Elprogrammet
har numera digitala läromedel och en ftirutsättningär att samtliga elever kan
ta del av dessa. Något som inte är möjligt utan datorer. Diirmed måste då
traditionella låiromedel köpas in. Finns inte heller i budget.
I och med de nya verksamhetssystemen sker både kommunikationen mellan
pedagog och elev men också mellan pedagog och vårdnadshavare via det
digitala systemet V-klass. Denna kommunikation bygger av naturliga skälpå
att respektive elev har en dator tillgänglig ftir att kunna ta till sig både
information men framftirallt använda till lektionsplanering, låixor, stöd etc.
Om inte datorer köps in kommer det naturligtvis innebära stora konsekvenser
ftjr både pedagoger och elever i form av ökad arbetsbörda,
likvärdighetsproblem och stora pedagogiska utmaningar. För Ronneby
kommun innebär det sannolikt minskad attraktivitet.

l'w" *å

Utdragsbestyrkande



ffiRONNEBY
KOMMUN

SAMMANTRÄoespnoToKoLL
2019-06-24

Sida

27(52)

Utbildningsnämnden

För att inte hamna i den situation som beskrivs ovan behövs ett tillskjutande
av medel med 803 tkr. Tilläggas bör att en beställning i juni innebär en trolig
leverans i september och utdelning till eleverna efter höstlovet.
Kostnadematotaltär ca2.2 miljoner vid full utbyggnad. Det är då vi har
treårsleasing på samtliga datorer. Detta sker under 2020. Därefter beräknas
kostnaden ligga på den nivån under ftirutsättning att inte elevantalet ökar.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden bifaller ftireliggande ftirslag gällande
tilläggsanslag på 803 tkr samt fiireslår kommunstyrelsen ftireslå
kommunfu llmiikti ge att bevilj a ti lläg gsanslaget.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M), 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S) och Casper Andersson (SD).

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller ftireliggande ftirslag gällande tilläggsanslag på
803 tk samt ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige att
bevilj a tilläggsanslaget.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Ekonomienheten
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Utbildningsnämnden

s87 Dnr 201 9-000304 678

Avsikt gällande kameror på de nya skolorna i Ronneby
tätort. Förslag.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad anftir ftiljande i sin tjänsteskrivelse;

"(Jnder 2018 och 2019 har frågan gällande kameror på vara skolor kommit
upp på olika politiska nivåer. Ronneby står nu inftir en/flera upphandlingar
beträffande de två nya skoloma som ska byggas i Ronneby tätort. För att på
ett tidigt stadium ffi en tydlig bild av kostnader och möjligheter samt
underlag ftr beslut bör möjligheten att installera kameror i dessa skolor ingå
i framtida upphandlingar."

Bedömning
Utbildningsftjrvaltningen anser att möjligheten att installera kameror bör
ingå i den upphandling/-ar som ska genomftiras gällande de två nya skolorna
i Ronneby tätort. Det finns annars en risk att kostnaderna ftir att installera
sådana i efterhand blir avsevärt högre åin om de inte ingår i
ft rfrågningsunderlaget. Informationen om att utbildningsnämnden anser att
möjligheten till kameror ska ingå i ftirfrågningsunderlaget bör expedieras
ansvarig ftir upphandlingen.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnåimnden bifaller fiireliggande ftirslag att kameror
ska ingå i framtida upphandling ftir de nya skolorna i Ronneby tätort.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S).

Yrkanden
2:e vice ordf Stefan Österhof (S) yrkar att ett tillägg sker till
beslutsformuleringen enligt ftiljande;

l"'ffi r gå
Utdragsbestyrkande



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
2019-06-24

Sida

2e(52)

Utbildningsnåimnden bifaller fiireliggande ftirslag att kameror ska ingå i
säkerhetskonceptet fiir framtida upphandling ftir de nya skolorna i Ronneby
tätort.

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller ftireliggande ftirslag att kameror ska ingå i
säkerhetskonceptet ftir framtida upphandling ftir de nya skolorna i Ronneby
tätort

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Tommy Ahlquist, Kommundirektör
Monica Sjövind, Verksamhetsanknuten projektledare Framtidens Skolor
Teo Zichbauer, Upphandlare

l'W^l6 r
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s88 Dnr2019-000190 109

Begäran om yttrande gällande medborgarförslag om att
anlägga en ny promenadstig mellan Bräkne-Hoby och
Salsjön. Förslag.

Sammanfattning
Rektor Boel Forslund, Blekinge Naturbruksgymnasium, anftir i sin
tj änsteskrivelse ftilj ande;

Ett medborgarftirslag om att anlägga en promenadstig ftir att skapa en
tryggare och kortare väg mellan Mörtjuk och Hakarp till Briikne Hoby har
kommit oss tillhanda.

I stort sett samma iirende har vi yttrat oss om ftir cirka l0 år sedan till
Tekniska nämnden. Efter det byggdes den nuvarande gang och cykelvägen
ftir att skapa en såiker väg.

Bedömning
Då vi på Blekinge Naturbruksgymnasium har mjölkrobotar till våra kor åir
det nödvändigt att de kan gå fritt fram och tillbaka till ladugården. Anläggs
en promenadstig på anvisad plats, finns risk att korna inte kan gå fritt om
grindar anvtinds felaktigt. Det hnns också en risk att någon släpper ut koma.

Samtlig åkermark/betesmark i skolans nåirhet måste dessutom anvåindas till
foder och bete ftir korna. Sträckan är cirka 500 meter och det kommer att
innebära att ungeftir 2000kvm högproduktiv åkermark skulle ftirsvinna.
Konsekvensen av detta är att en minskning av mjrilkkobeståndet måste ske,
vilket gar emot den satsning vi gör med anledning av installering av
mjölkrobotar.

Då kor är nyfikna finns en möjlighet att de kommer att nåirma sig de som går
på promenadstigen, vilket kan medfiira en fara ftir både måinniskor och kor.
Det finns redan en gång och cykelväg fran Hakarpsvägen till Bräkne-Hoby
med upphöjd kant mot körbanan.

vi anser inte att det gar att anlägga en promenadsög över markerna som
tillhör Blekinge Naturbruksgymnasium.

eå
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Utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnåimnden antar ftreliggande yttrande som sitt eget
och hänskjuter detsamma till Kommunfullmäktige ftir beslut.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiiranden Äsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S), nåimndsledamöterna Rune Kronkvist (S) och Lova Necksten
(MP).

Beslut

Utbildningsnämnden ft)reslår kommunfu llmiikti ge att avslå
medborgarftirslaget enligt de synpunkter som framfiirts fran Blekinge
Naturbruksgymnasium.

Exp:

Kommunfullmäktige
Rektor Boel Forslund, Blekinge Naturbruksgymnasium
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s8e Dnr 201 9-000305 624

Uppdatering av kvalitetsledningssystemet för EMl.

Sammanfattning
Verksamhetschefen ftir EMI, Bodil Östgård, har lagt ftirslag till ftiråindringar
i kvalitetsledningssystemet ftir elevhälsans medicinska insatser i Ronneby
kommun.

Utbildningsnämnden är formellt ansvarig som vardgivare ftir EMI och ska
fastställa kvalitetsledningssystemet att gälla tills annat beslutas. Dokumentet
ska vara ett levande dokument och fortlöpande kompletteras vid behov.
Ledningssystemet beskriver vad som ska göras (SOSFS2OI1:9).

Små konigeringar har skett. Lagstiftning och elevhälsan beskrivs.
Psykologerna saknas i ledningssystemet.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnämnden fastställer kvalitetsledningssystem ftir
elevhälsans medicinska insatser i Ronneby kommun enligt ftirslaget.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordft)randen Åsa Evaldsson (M) och tjänstgörande
ersättaren Catharina Christensson (S).

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer kvalitetsledningssystem ftir elevhälsans
medicinska insatser i Ronneby kommun enligt ftirslaget.

Exp:

Bodil Östgård, Verksamhetschef EMI

,W, # Utdragsbestyrkande
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a

se0 Dnr 201 9-000306 624

Halvårsrapport EMI - Awikelser. Redovisning.

Sammanfattning
Enligt utbildningsnämndens beslut skall inrapportering av avvikelser ske till
nämnden varje halvår.

undertidsperioden 181212-190523har det inkommit12 avvikelser. 1 av dem
gäller andra verksamheter. Ingen lex Maria anmälan har behövt göras.

Awikelserna ftiranleder ftiljande åtgärder;

ffirbättrade rutiner, framförallt då det gäller uppftiljning av uteblivna
hälsosamtal och vaccinationer

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsniimnden tar rapporten till dagens protokoll

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S).

Beslut

Halvårsrapporten EMI - Awikelser tas till dagens protokoll.

Exp:

Bodil Östgard, Verksamhetschef EMI

l'ffi" &
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Utvärdering gäl lande utökad skol läkartid.

Sammanfattning
Av den redovisning som inkommit gallande utvärdering avseende utökad
skolläkartid framgår ftiljande av verksamhetschef Bodil Östgårds
tjåinsteskrivelse;

"Skolläkartiden utökades från 20 % - 30 oÄ for ett drygt år sedan. Timmarna
har under tidsperioden 190307- 190425 anvåints på ftiljande sätt:

Skolbesök/ elevbesök 55h
Journalgranskning 8 h
Administration 8 h
Samarbete ROS 4 h
Rådgivning personal, dag- och kvällstid 13 h

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden tar rapporten till dagens protokoll.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) och 2;evice ordf Stefan
Österhof (S).

Beslut

Rapporten gällande utvåirdering av utökad skolläkartid tas till dagens
protokoll.

Exp:

Bodil Östgård, Verksamhetschef EMI

lw^l %,J
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Begäran om remissyttrande gällande Revidering av
I ntegrationsstrateg i 201 9-2021,

Sammanfattning
Kvalitetsutvecklare Maria Sjölund anftir ftiljande i sin tjänsteskrivelse;
" Ro nne by ko mmun s Int e gr at i ons s t r at e gi s kn r ev i de r a s. Rev i de r in gs ar b e t e t
påbarjades under Ledarforum den 25 oktober 2018. Deltagarna arbetade
under dagen medfokus på integration på alla nivåer inom alla
verlcsamheter. Deltagarna bestod av chefer från såvdl nrimnder som de
kommunala bolagen.

Und e r v år e n har d e n ko mmunöv e r gr ip ande int e gr a t i o n s gr upp e n
sammanfattat materialet från Ledarforums arbete och omvandlat det till
fi)rslaget på den nya Integrationsstrateginför 2019-2021. I den centrala
int e gr at i o ns grupp e n s i t t er fl e r a r e pr e s e nt ant er fr ån
u t b i I dni n gsfi)rv al tnin ge n.

Förvaltningarna och de kommunala bolagen i Ronneby kommun skn omstitta
int e gr at i o n s s tr at e gi n t il I andam ål s e nl i ga handl in gs pl aner fi) r s ina
verlrsamheter i sammaforum, Ledarforum den 24 ohober 2019."

Bedömning
Från utbildningsverksamheternas sida ser vi positivt på ftirslaget till
integrationsstrategi och kommer att anv?inda strategin, under ftirutsättning av
kommunfullmäktiges beslut, till handlingsplaner för
utbildningsverksamheterna. Vi har inget att invända mot ftirslag till Ronneby
kommuns integrationsstrategi 2019 -2021 .

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsniimnden ställer sig bakom ftireliggande yttrande och
antar det som sitt eget remissvar.

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

eö
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Beslut

Utbildningsnåimnden ställer sig bakom ftireliggande yttrande gällande
revidering av Integrationsstrategi2}lg-2}zl och antar det som sitt eget
remissvar.

Exp:

Kommunstyrelsen
Maria Sj ölund, kvalitetsutvecklare
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Begäran om remissyttrande gällande Taxor
måltidsverksam het 201 9.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden har tidigare yttrat sig gällande måltidstaxoma ftir 2019
enligt nedan:

KSAU har beslutat att remitterart)rslaget om taxor fr)r 2019 göllande
måltidsverlcsamheten till bland annat Utbildningsnrimnden. I en översyn av
t ax o r na /ör mål t i dsv er ks amhe t e n for e s I år T e fui s ka rt) rv alt nin ge n att de
beslutade taxorna justeras samt kompletteras med taxor fr)r frukost och
lrvallsmatrt;r boende med beviljat matabonnemang 2 samt personal Vid
Lindebo, Olsgården samt Ålycke sr)rskilda boende, där boende äter i
restaurangen. Nuvarande taxor harleds till KPI år 2013 årsmedel som
basår. Övrig prissöttning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i
restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till
respektive verl<samhet. Samtidigt fi)reslås en prisöhting i enlighet med
ölming av KPL

Det nya ftirslaget skiljer sig mot det tidigare ftirslaget genom att KPI 2015
årsmedel fastslås som basår ftir framtida prisuppräkning inte 2013.

Kommunstyrel sens arbetsutskott be slutade 20 19 -0 5 -07 att ftireslå
kommunstyrelsen ftireslå fullmäktige att:

o KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning.
o Taxorna justeras enligt bilaga.
o Nya taxor tillkommer enligt bilaga
o Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom
verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom
taxesättningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade även att ärendet skulle remitteras
till socialnämnden, utbildningsnämnden och äldrenämnden fiir yttrande.

l'gö'
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Bedömning
Utbildningsftirvaltningen ser ingen anledning till awikande synpunkter
utifran det ftirslag som ligger.

Förslag till beslut
Föreslås att Utbildningsnåimnden bifaller ftlreliggande ftirslag gällande
måltidstaxor ftir 2019.

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

Beslut

Utbildningsnämnden bifaller fiireliggande ftirslag gällande måltidstaxor ftir
2019.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
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Utbildningsnämnden

se4 Dnr 201 9-000263 002

Revidering av Delegationsordning för
Utbildningsnämnden 201 9-06-1 3. Fastställande.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde kort för de ftirändringar som
gjorts i delegationsordningen ftir utbildningsniimnden. Kommunjurist har
rådfrågats.

Från den I juli 2019 ska ftirskolechefer beniimnas rektorer (2 kap 9 g

Skollagen). Den 1 juli ftirsvinner också skolområdeschef som befattning i
Ronneby kommun med anledning av omorganisationen som då träder i kraft.
Ny befattning blir verlcsamhetschef.Med anledningen av dessa ftirändringar
behöver delegationsordningen som fastställdes 20 1 7-03 -23 revideras.

I ftirslaget till reviderad delegationsordning har befattningenfarskolechef
åindrats till rektor och befattningen skolområdeschef ändrats till
verlrsamhetschef.

I övrigt har finns två fttrtydliganden:
a) Under rubriken UPPHANDLING (s.8) har formuleringen 2.1 Inlcöp

avseende maximalt I0 prisbasbelopp ersatts med Beslutafaststölla
rt;rfr å gni n gs unde r I a g t ill o c h m e d maximal t dir e ktupp handl in gs gr cins e n
enligt LOU och LUK per år med en avtalstid om lcingst fyra år. Dettafor
att formuleringen ska överensstämma med kommunstyrelsens
formulering.

b) Under rubriken 3.3 (s.9) har tillägget Externa hyreskontrah med en laptid
som överstiger fem år ska understrillas kommunfullmdhige, lilcsom
externa hyreskontrah med en laptid som rir kortare dnfem år men med en
årshyra som cir I0 prisbasbelopp eller hagre belopp gjorts.

Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden antar ftireliggande revidering av
delegationsordning att gälla från och med den 1 juli 2019.

Utdragsbestyrkande
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Deltar i debaften
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M)

Beslut

Utbildningsnämnden antar ftireliggande revidering av delegationsordning att
gälla från och med den 1 juli 2019

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Maria Sjölund, kvalitetsutvecklare
Helen Svensson, handläggare

srgn
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Utbildningsnämnden
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Näm nds presentation gäl lande V-klass. I nformation.

Sammanfattning
Inledningsvis informerade Kurator Josefin Bowin-Andersson om bakgrund
och utbildningsverksamheternas digitala system, som kan sägas bestå av fyra
pusselbitar;

- IST administration

- Schema(rektorer,administratörer)

- Pedagogisk administration (genomftirs i samtliga system)

- Pedagogiskt genomftirande (hiir ingar V-klass och
kärnverksamheten)

Pedagoger och elever arbetar i tre system; IST, Skola 24 ochVklass. Till
dessa system hnns envägsinloggning (SSO).

Vårdnadshavare loggar in med BankID eller mobilt BandID. V-klass går helt
i linje med den av utbildningsnämnden fastställa digitaliseringsstrategin
KUL.

Vidare informerades om kvalitetssäkring, uppftiljning av MGN (minsta
gemensamma nämndare ftir likviirdighet och enhetlighet). Och användande,
övesikt av ska-krav resp bör-krav avseende V-klass.

I V-klass finns en pedagogisk plattform ftir pedagoger, rektorer,
administratörer, elever och vårdnadshavare;

- Infor till vårdnadshavare

- Dokumentation

- Rapporter och statistik

- Pedagogisk planering

- Kommunicering med vårdnadshavare och elever

6 Utdragsbestyrkande
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Deltar idebatten
I debatten deltar ordfiiranden Äsa Evaldsson (M) och 2;e vice ordf Stefan
Österhof (S) samt tjåinstgörande ersättaren Kevin Lill (C).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Josefi n Bowin-Andersson, kurator
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Begäran om yttrande gällande Medborgarförslag
avseende Förslag att kommunen ska besluta om att
inte pynta med äkta fjädrar inför påsk.

Sammanfattning
Ett medborgarftirslag om att kommunen ska besluta om att inte pynta med
äkta fiädrar inftir påsk har kommit oss tillhanda. Pg a tidsbrist och
arbetsbelastning i samband med budgetarbete återremitteras ärendet och
behandlas ånyo vid utbildningsnämndens augustisammanträde.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M).

Beslut

Ärendet återremitteras och behandlas anyo vid utbildningsnåimndens
sammanträde i augusti 2019.

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Teo Zickbauer, upphandlare FK

l:Wt sE
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Rev Avgifts- och tillämpningsregler förskola -
fritidshem (exkl taxor). Aterupptaget ärende.

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde kort för historiken i ärendet och
ref. till kommunjurist Mattias Kågells skrivelse.

Några ftiriindringar har inte skett i nedanstående ftirslagstext sedan
utbildningsnåimndens beslut i maj men då åirendet ska hänskjutas till
Kommunfullmäktige för beslut, tas ärendet upp anyo med ny
beslutsformulering;

"De gcillande avgifts- och tillc)mpningsreglernaforforskola, pedagogisk omsorg
ochfritidshem uppdaterades senast 2015-10-01. I det revideradeförslaget har
några korrigeringor giorts, vilka beskrivs nedan under rubriken bedömning.

Layouten har giorts om och några rent språkliga korrigeringar har gjorts.
Inne h å I I s mri s s i gt dr fo lj ande fi)r r)ndr i n gar gj o r d a :
- Ettfortydligonde har gjorts att kommunen ska erbjudafritidshem till och med
vårterminen det år då en elev fuller I3 år.

- Administrationsovgiften vid utebliven inkomstuppgift tas bort, med anledning
av att den dr jör kostsam att administrera.

- Brytdatumfi;r narfritidshemstaxan och taxanfor den allmcinnaforskolan har
faststcillts till den l5 augusti. I de nuvarande tilk)mpningsreglerna står det
enbart fr.o.m ldsårets start samt fr.o.m höstterminen. Dettafår tillfotjd att
avgifien måste berrilvtas manuellt utifrån varje lösårs skolstartsdatum.

- En punh har tillkommit (punkten 6): Om en fi)rskoleplats utan sdrskilda skril
inte har nyttjats under två månaders sommsnhöngande tid (tre månader
under sommaren), kan platsen sögas upp av kommunen med omedelbar
verkan. vårdnadshavaren kontsktas alltid innan appsiigning. Dettafi)r att
kunna erbjuda en outnyttjad plats till barn som cir i behov avförskoleplats.

Ingenforcindring dr gjord i avgiftstabellen då den baseras på ett redan taget
b e s lut i ko mmunful lmcih i ge."
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Förslag till beslut
Föreslås att utbildningsnämnden fijreslår kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmäktige anta de reviderade avgifts- och tillämpningsreglema fiir
fiirskola, pedagogisks omsorg och fritidshem.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf stefan
Österhof (S).

Beslut

utbildningsnämnden ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmäktige
anta de reviderade avgifts- och tillämpningsreglerna ftir ftirskola, pedagogisks
omsorg och fritidshem.

Exp:

Kommunstyrelsen
Tobias Ekblad, Fch/Skolchef
Maria Sj ölund, kvalitetsutvecklare
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se8 Dnr 2019-000023 026

Personal och arbetsmiljöfrågor juni 2019

Sammanfattning
Något åirende att behandla har inte inkommit till dagens sammanträde utöver
vad som framkommit på annan plats detta protokoll.

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Ulf Borgström, arbetsmiljösamordnare
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Utbildningsnämnden

see Dnr 2019-000024 602

Kurser och konferenser juni 2019

Sammanfattning
Inbjudan har inkommit fran Låinsstyrelsen i Blekinge län om utbildning i
FN:s barnkonvention - Save the Date. Föreläsare är Susann Swärd.
Utbildningen hålls den 7 november i Karlskrona alternativt den 8 november
i Karlshamn.

Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) rekommenderar attallaledamöter i
utbildningsnämnden gar utbildningen med anledning av att FN:s
Barnkonvention blir svensk lag.

Förtroendevalda anmäler sig genom epost till lisa.spjuth@lansstyrelsen.se
eller tfn 010-224 0120.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftiranden Åsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S).

Beslut

Ledamöter i utbildningsnåimnden rekommenderas att gå utbildningen med
anledning av att FN:s Barnkonvention blir svensk lag.

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

Utbildningsnämndens ledamöter/ersättare
Sofi e Ceder, Folkhälsosamordnare

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

s 100 Dnr 201 9-000025 600

Förvaltningschefens Rapporter juni 2019

Sammanfattning
Förvaltningschef Tobias Ekblad informerade kort om ftirestående möte med
Norlandia med anledning av avslagsbeslut att starta fristående ftirskola.

Vidare informerade ftirvaltningschefen om tidigare upphandling av tre
datasystem, varav ett system ej levt upp till de krav som ställts. En skriftlig
erinran om uppsägning av avtalet har tillsänts ft)retaget.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftiranden Äsa Evaldsson (M) och nämndsledamot Kevin
Lill (c).

Beslut

Rapportema tas till dagens protokoll

Exp:

Tobias Ekblad, Fch/Skolchef

l'ffi lsö
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Delgivningar juni 2019

Sammanfattning
2019.324 - 001

Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2019 -04-06 KS 923 5 :20 I 9;
Anställningsstopp.

2019329 -041
Protokollsutdrag från kommunfullmåiktige 2019 -05 -23 KF g 1 s 1 :20 19 ; Fråga
om ansvarsfrihet med anledning av årsredovisning 2018.

2018.32 - 047

Skolverket: Beslut om statsbidrag ft)r utbildning inom hälso- och sjukvården
ftir 2018.

2019.303 - 049

Region Blekinge: Beslut om stöd avseende projekt om ftirstudie gällande
lärarutbildning i Blekinge.

2019.215 - II4
Polisanmälan ang ftrsök till skadegörelse genom brand 2019-05-07
Kallingeskolan, Ronneby kommun (K54S603 - I 9).

2019.273 - Il4
Polisanmälan ang skadegörelse genom brand 2019-05-06
Snäckebacksskolan, Ronneby kommun (K5 4 57 27 -19).

2019.276 - tl4
Polisanmälan ang ftjrlust av dator 2019-05-07 Hallabro-Ronneby, Ronneby
kommun (K550269-19).
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Utbildningsnämnden

2019.277 - tt4
Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-04-18 Skogsgardsskolan,
Ronneby kommun (K5 1 1 348-1 9).

2019.278 - lI4
Polisanmälan ang stöld av diesel ur fordonstank 2019-04-12---2019-04-15
G:a Riksvägen 61, Naturbruksgymnasiet, Bräkne-Hoby, Ronneby kommun
(K4s8623-1e).

2019.279 - rt4
Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-04-19 Skogsgårdsskolan,
Ronneby. (K4687 7 6-19).

2019.280 - tI4
Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-05-02-05-01
Kallingeskolan, Ronneby. (K526 43 | -19).

2019.28t - rr4
Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-04-30 Backarydsskolan,
Ronneby. (K5223 0 | -l 9).

2019.282 - It4
Polisanmälan ang stöld 20 I 9-05- 1 0 Fredriksbergsskolan, Ronneby
(Ks6188s-re).

2019.283 - tt4
Polisanmälan ang stöld av andra drivmedel 2019-04-16, Ronneby kommun.
(K4s6247-r9).

2019.293 - tt{
Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-05-13 Gymnasieskolan
Knut Hahn, Ronneby. (K573233-19).



ffiRONNEBY
KOMMUN

Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-06-24

Sida

51(53)

2019.294 - tt4
Polisanmälan ang ftirlustanmälan av dator 2019-05- 1 0-05 - I 3 Hallabro-
Ronneby, Ronneby. (K57 6167 -19).

2019.310 - 114

Polisanmälan ang stöld genom inbrott i skola 2019-03-25
Snäckebacksskolan, Ronneby. (K57 9666-19).

Infoblad: Förvaltningschefens sommarhälsning

Protokoll från Förvaltningssamverkans gruppen 20 1 9- 0 5 - 1 3
Utbildningsfitrvaltningen, Ronneby kommun.

Protokoll fran Förvaltningssamverkans gruppen 20 1 9 -0 6 - I 0
Utbildningsftirvaltningen, Ronneby kommun.
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$ 102 Dnr 2019-000027 002

Delegationer juni 2019

Sammanfattning
Av ftirvaltningschefen tagna delegationsbeslut 20 19 -04 -24---2019 -06-04,
samt delegationsbeslut ftir Skolområde Ronneby 20 I 9 -0 | -22---20 I 9 -03 -26,
Skolområde Kallinge 20 19 -02-25---20 19 -04- I 7, Skolområde GyV
vuxenutbildningen 2019 -04-29---2019 -05 -17, sarnt delegationslista fran
RoS-Teamet (RoS) 20 19 -04-30, cirkulerade under sammanträdet.

rW IM
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Utbildningsnämnden

s 103 Dnr 201 9-000042 600

övrigt - Utbildningsnämnden juni 2019.

Sammanfattning
Ordftiranden Åsa Evaldsson (M) informerade kort om de ekonomiska
arbetsmöten som hållits. Minnesanteckningar har tillsänts
nämndsledamöterna.

Vidare betonar ordftiranden att utbildningsniimndens sammanträden börjar kl
1 3.00 samt påtalar nämndsledamöters egenansvar.

Utbildningsnämndens sammanträde i september månad kommer att hållas på
Sjöarpsskolan. Mer information kommer att ges på utbildningsnämndens
sammanträde i augusti och i samband med ordinarie utskick av kallelse och
nåimndens handlingar inför septembersammanträdet.

Utbildningsnämndens nästa sammanträde hålls den 22 augusti2019.
Sammanträdestidema iir meddelade sedan tidigare och finns även
protokollftirda då dessa fastställdes. Sammanträdestiderna är också angivna
på Ronneby kommuns webbplats tillsammans med nåimndsprotokollen.

Avslutningsvis gav ordftiranden nämndsekreteraren i uppdrag att via epost
tillsända ntimndsledamötema uppmaning/rutin gällande anmälan om
nåimndsledamöters frånvaro vid nämndssammanträdena och inkallande av
ersättare ftir ordinarie.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordfiiranden Åsa Evaldsson (M) och 2:e vice ordf Stefan
Österhof (S).

Beslut

Informationen tas till dagens protokoll.

Exp:

RosMarie Ronnehed, nämndsekreterare UN

IW (>
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